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บทคัดย่อ 

การใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้

โทษของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เป็นมาตรการสาํคญั

อยา่งหน่ึงท่ีมีประโยชน์ในการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด แต่วงการยติุธรรมไดถ้กเถียงกนั

มาตลอดเน่ืองจากกฎหมายบญัญติัไวเ้พียงหลกัการโดยใหศ้าลยติุธรรมใชดุ้ลพินิจกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้ขอ้มูล

วา่ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งใหข้อ้มูลอยา่งไรหรือจะตอ้งใหเ้ม่ือใดศาลจึงจะนาํมารับฟังเพ่ือกาํหนดโทษเช่นวา่นั้น

ได้ ทาํให้เกิดปัญหาการตีความบทบัญญติัดงักล่าวโดยใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษของบรรดาผูพิ้พากษาท่ี

หลากหลายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ งเกิดปัญหาช่องว่างทางกฎหมายท่ีผูก้ระทาํความผิดใช้เป็น

ช่องทางร่วมมือกบัเจา้พนักงานท่ีไม่สุจริตสร้างพยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จนาํมาขอรับประโยชน์ตามบทบัญญติั

ดงักล่าว ซ่ึงการตีความกฎหมายโดยใชแ้นวทางตดัสินของศาลฎีกาอาจไม่สามารถใชก้นัไดทุ้กคดีเป็นการทัว่ไป

และไม่ทนัต่อปริมาณคดีท่ีข้ึนสู่ศาลเพ่ิมสูงข้ึน จึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีควรมีการปรับปรุงแกไ้ขโดยเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์

ในบทบญัญติัดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยกาํหนดระยะเวลาการใหข้อ้มูลของผูก้ระทาํความผิด ระยะเวลาใน

การนาํเสนอขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเพ่ือขอรับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ต่อศาล และลกัษณะของขอ้มูลท่ี

จะต้องใช้ขยายผลการจับกุมหรือยึดยาเสพติดได้เพ่ิมข้ึนอย่างแท้จริง รวมทั้ งกําหนดวิธีการให้ขอ้มูลต่อเจ้า

พนกังานฝ่ายปกครอง ตาํรวจหรือพนกังานสอบสวน การโดยผ่านการกลัน่กรองของพนกังานอยัการ เพ่ืออาํนวย

ความยติุธรรมแก่ผูก้ระทาํความผิดไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

 

คาํสําคญั: ขอ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ การปราบปรามผูก้ระทาํความผิด 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 
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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.ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

ปัจจุบนัยาเสพติดเป็นปัญหาสาํคญัท่ีกาํลงับัน่ทอนความมัน่คงของประเทศชาติอยา่งร้ายแรง การกาํหนด

มาตรการการต่อรองทางกฎหมายกบัผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดโดยการให้ผูน้ั้นยอมเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือ

ขยายผลการปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เป็นมาตรการ

อยา่งหน่ึงท่ีรัฐใชห้ยดุย ั้งขบวนการคา้ยาเสพติดโดยขยายผลการจบักุมไปถึงตวัการใหญ่ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัไม่ใหมี้การ

ตดัตอนเพียงผูก้ระทาํความผิดรายเล็กรายน้อย พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เป็น

มาตรการสําคญัท่ีบญัญติัข้ึนตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มีจุดเร่ิมตน้มาจากการ

แปรญตัติของนายจอห์น อ้ึงภากรณ์ มีหลกัการเบ้ืองตน้เพ่ือให้โอกาสแก่บุคคลท่ีถูกใส่ความหรือบุคคลท่ีมีไวเ้พ่ือ

เสพปริมาณมาก ๆ เป็นการเฉพาะรายให้ได้รับโทษลดลงตํ่าลงกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือ

ช่วยเหลือผูก้ระทาํผิดรายเล็กรายน้อยให้มีโอกาสบรรเทาโทษโดยอาศยัพฤติการณ์ท่ียอมเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็น

ประโยชน์ต่อเจา้พนกังานให้สามารถขยายผลการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ต่อมาเม่ือมีการ

ประชุมสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หลกัการดงักล่าวถูกเปล่ียนโดยขยาย

หลกัการเป็นเร่ืองปลาเล็กจบัปลาใหญ่ (big fish small fish) กล่าวคือเม่ือจบัผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดได้

แลว้ผูน้ั้นยอมใหข้อ้มูลขยายผลไปจบักมุตวัการใหญ่ นบัแต่บทบญัญติัมีผลบงัคบัใช ้ศาลใชบ้ทบญัญติัดงักล่าวให้

ประโยชน์แก่ผูก้ระทาํความผิดอย่างกวา้งขวาง แต่เกิดขอ้ถกเถียงในการวางหลกัเกณฑ์มาตรา 100/2 มาตลอด

เน่ืองจากกฎหมายบญัญติัหลกัการไวก้วา้ง ๆ ไม่มีหลกัเกณฑใ์นการให้ขอ้มูลท่ีแน่ชดัวา่ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้ง

ใหข้อ้มูลอยา่งไรหรือเม่ือใดจึงจะขอรับประโยชน์ตามบทบญัญติัดงักล่าวได ้ศาลจึงตอ้งใชดุ้ลพินิจตีความเพ่ือวาง

หลกัเกณฑ์การให้ขอ้มูล ทาํให้เกิดปัญหาการใชดุ้ลพินิจตีความท่ีหลากหลายไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เกิด

ความลกัลัน่  รวมทั้งเกิดปัญหาช่องวา่งกฎหมายใหผู้ก้ระทาํความผิดสมคบกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีทุจริต 
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ร่วมมือกนัสร้างพยานหลกัฐานเท็จวา่ผูก้ระทาํความผิดเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นช่องทางนาํไปขอรับประโยชน์ 

ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูก้ระทาํความผิดเน่ืองจากไดรั้บประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ไม่เท่าเทียมกนั 

 

2. แนวคิดในการให้ผลประโยชน์บางประการแก่ผู้กระทาํความผดิ 

พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 มีแนวคิดมาจากกระบวนการต่อรองคาํรับ

สารภาพเพ่ือแสวงหาพยานหลกัฐานในระบบจารีตประเพณี (Common Law) โดยให้ประโยชน์บางประการแก่

ผูก้ระทาํความผิดท่ีใหค้วามร่วมมือกบักระบวนการยติุธรรม โดยศาลจะพิจารณาถึงความสาํคญัและคุณประโยชน์

ในขอ้มูลหรือคาํให้การของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ความน่าเช่ือถือในขอ้มูล หรือคาํให้การของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยประกอบกนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ั้นนอกจากจะทาํให้รัฐ

สามารถลงโทษผูก้ระทาํความผิดไดแ้ละยงัสามารถขยายผลไปถึงการติดตามจบักุมผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืนไดอี้ก

ดว้ย อนัเป็นการสกดักั้นการกระทาํความผิดท่ีจะนาํผลร้ายไปสู่ประชาชนและลดการขยายตวัของขบวนการคา้ยา

เสพติดอยา่งไดผ้ล โดยใหศ้าลมีอาํนาจลงโทษผูก้ระทาํความผิดผูใ้หข้อ้มูลนั้นนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นตํ่าท่ีกฎหมาย

กาํหนดไวเ้พ่ือสร้างแรงจูงใจใหผู้ก้ระทาํความผิดยอมเปิดเผยขอ้มูลเครือข่ายท่ีตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งรู้เห็น 

 

3. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัมาตรการในการส่งเสริมให้ผูก้ระทาํความผิดเปิดเผย

ขอ้มูลเพ่ือช่วยเหลือรัฐในการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงแนวทางตีความของศาลฎีกาเพ่ือวางหลกัเกณฑใ์นการ

ใหป้ระโยชน์แก่ผูก้ระทาํความผิด และแนวทางปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตีความใหป้ระโยชน์แก่ผูก้ระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 

 

4. การให้ข้อมูลตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 

พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 บญัญติัวา่ “ถา้ศาลเห็นวา่ผูก้ระทาํผิดผูใ้ดได้

ใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษต่อพนกังาน

ฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจ หรือพนกังานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ั้นนอ้ยกวา่อตัราโทษขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวส้าํหรับ

ความผิดนั้นก็ได”้  

มีคาํพิพากษาฎีกาท่ีตีความวางหลกัเกณฑก์ารให้ประโยชน์แก่ผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัยา

เสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ดงัน้ีคือ 

4.1 ต้องมพียานหลกัฐานแน่ชัดว่าผู้กระทาํความผดิเป็นผู้ให้ข้อมูล 

เน่ืองจากกฎหมายใช้คาํว่า “ผูก้ระทาํความผิดผูใ้ดได้ให้ขอ้มูล...” การท่ีศาลจะให้ประโยชน์โดยใช้

ดุลพินิจลงโทษผูก้ระทาํความผิดน้อยกว่าอตัราโทษขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวส้ําหรับความผิดนั้นได้จะตอ้งปรากฏ

ขอ้เท็จจริงในสํานวนแน่ชดัว่าผูก้ระทาํความผิดนั้นเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล การท่ีผูก้ระทาํความผิดกล่าวอา้งขอ้เท็จจริง

ข้ึนมาโดยไม่มีพยานหลกัฐานใดสนับสนุน เช่น ไม่ปรากฏรายละเอียดของบุคคล วนัเวลา หรือสถานท่ีจบักุม 

รวมทั้งพยานหลกัฐานการจบักุมท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํความผิดกบัผูถู้กจบักุมใหต้รวจสอบได้

ว่าผูก้ระทาํความผิดเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลจริง ถือไม่ไดว้่าผูก้ระทาํความผิดเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็นประโยชน์
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อย่างยิ่งในการปราบปรามการประทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษ0

1 ดงันั้น ผูก้ระทาํความผิดซ่ึงจะขอรับ

ประโยชน์ตามบทบญัญติัมาตรา 100/2 ตอ้งมีพยานหลกัฐานยนืยนัไดว้า่เป็นผูใ้หข้อ้มูล ซ่ึงผูน้ั้นตอ้งยอมเปิดเผยตวั

ในขณะท่ีให้ขอ้มูลต่อเจา้พนักงาน หากไม่เปิดเผยตวัว่าเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลตามระเบียบของทางราชการซ่ึงจะตอ้ง

บนัทึกในเอกสารเป็นหลกัฐาน ผูน้ั้นจะไม่มีพยานหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอให้ศาลรับฟังวา่เป็นผูใ้หข้อ้มูลนั้น

จริง เช่น การขอให้เจา้พนักงานตาํรวจปกปิดช่ือตนโดยระบุในบนัทึกการจบักุมผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืนท่ีเจ้า

พนักงานตาํรวจนําขอ้มูลไปขยายผลจับกุมว่า “สายลบั (ผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม) เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล” แมผู้ก้ระทาํ

ความผิดจะเกรงกลวัอิทธิพลผูท่ี้ถูกตนเปิดเผยขอ้มูลก็ไม่อาจอ้างเป็นเหตุยกเวน้การเปิดเผยตวัตนได้ เพราะ

ผูก้ระทาํความผิดจะเหลือพยานหลกัฐานเพียงคาํเบิกความของเจา้พนกังานผูจ้บัท่ีตนไดใ้หข้อ้มูลเท่านั้น ซ่ึงง่ายแก่

การกล่าวอา้งข้ึนภายหลงัและตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงไดย้าก ทาํใหพ้ยานหลกัฐานขาดความน่าเช่ือถือ1

2 

4.2 ระยะเวลาในการให้ข้อมูล 

4.2.1 ผูน้ั้นตอ้งใหข้อ้มูลในขณะท่ีตนเป็นผูก้ระทาํความผิด การใหข้อ้มูลไวก่้อนท่ีจะตกเป็นผูก้ระทาํ

ความผิดในคดีท่ีขอรับประโยชน์นั้นจะขอรับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ไม่ได2้

3เพราะขณะให้ขอ้มูลตนมิใช่

ผูก้ระทาํความผิดในคดีนั้น 

4.2.2 การขยายผลจากขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ต่อเจา้พนกังานตอ้งเกิดข้ึนก่อนศาลชั้นตน้มี

คาํพิพากษา3

4 หากการขยายผลการจบักุมหรือยึดยาเสพติดจากขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิดเกิดข้ึนภายหลงั ศาล

ชั้นตน้ยงัไม่ไดพิ้จารณา คู่ความไม่สามารถยกข้ึนอา้งในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาไดเ้พราะเป็นขอ้ท่ีไม่ไดย้กข้ึนวา่กนั

มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหน่ึง 

ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 

2550 มาตรา 3 

4.3 ลกัษณะของข้อมูลทีสํ่าคญัและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

ลกัษณะขอ้มูลตามมาตรา 100/2 จะตอ้งประกอบดว้ยเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ ผูก้ระทาํความผิดตอ้งให้

ขอ้มูลท่ีสาํคญัและขอ้มูลนั้นตอ้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 

ซ่ึงสรุปหลกัเกณฑต์ามแนวคาํพิพากษาฎีกาไดว้า่ตอ้งเป็นการใหข้อ้มูลท่ีนาํไปสู่การขยายผลโดยตรงในการจบักุม

ผูก้ระทาํความผิดเพ่ิม หรือยึดไดย้าเสพติดให้โทษเพ่ิม หรือนาํไปสู่การจบักุมเพ่ิมไดท้ั้งคนและทั้งของ เช่น ให้

ขอ้มูลโดยช่วยล่อซ้ือยาเสพติดใหแ้ก่เจา้พนกังานนาํไปสู่การขยายผลการจบักุมผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืนไดพ้ร้อม

ยาเสพติดใหโ้ทษของกลางเพ่ิมอีกจาํนวนหน่ึง4

5 เป็นตน้ 

หากลาํพงัเพียงผูก้ระทาํความผิดให้ขอ้มูลแต่ไม่เป็นประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์ธรรมดาท่ีมิใช่เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือเป็นประโยชน์แต่มิใช่ขอ้มูลท่ีสําคญั ผูใ้ห้ขอ้มูลก็จะไม่ไดรั้บประโยชน์ เช่น ผูก้ระทาํ

ความผิดใหก้ารรับสารภาพในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา  ไม่ขอต่อสูค้ดี  และไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงใดท่ีเป็น 

 

                                                        
1 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 7264/2547, 19673/2555 
2 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 10773/2559  
3 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 8399/2559  
4 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 6160/2559 
5 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 6991/2547, 6804/2550 
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เบาะแสสําคญันาํไปใชป้ราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดรายอ่ืนได ้ก็ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ5

6เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี แมผู้ก้ระทาํความผิดให้ขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็นประโยชน์ แต่เจา้พนักงานผูรั้บขอ้มูลไม่นาํ

ขอ้มูลนั้นไปใชข้ยายผลจบักุมก็ดี6

7 หรือมีการขยายผลการจบักุมโดยเจ้าพนักงานนั้นสืบสวนสอบสวนโดยได้

ขอ้มูลมาไม่ตรงกบัเบาะแสขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ไวก็้ดี7

8 หรือขอ้มูลท่ีผูก้ระทาํความผิดให้มานั้นเป็น

ขอ้มูลท่ีเจา้พนกังานรู้อยูแ่ลว้โดยไม่ตอ้งอาศยัขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิดในการขยายผลการจบักุมก็ดี8

9 หรือเป็น

เร่ืองท่ีอยูใ่นวสิยัท่ีเจา้พนกังานคาดหมายไดอ้ยูแ่ลว้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติวา่จะตอ้งตามไปจบักมุและตรวจ

คน้ท่ีพกัของผูก้ระทาํความผิดซ่ึงอาจตรวจพบยาเสพติดท่ีซุกซ่อนอยู่อีกไดไ้ม่ยากก็ดี9

10 ศาลฎีกาไม่ถือว่าขอ้มูล

เช่นน้ีเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ 

นับแต่ปี 2547 ซ่ึงเป็นระยะแรกของการบังคบัใช้มาตรา 100/2 ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจลงโทษผูก้ระทาํ

ความผิดโดยให้ประโยชน์ตามมาตรา 100/2 อยา่งกวา้งขวาง เช่น การให้ขอ้มูลท่ีเป็นเหตุนาํไปสู่การจบักุมผูร่้วม

กระทาํความผิดดว้ยกนัก็ดี10

11 หรือขอ้มูลท่ีนาํไปใชสื้บสวนขยายผลติดตามผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืนได ้แมผู้น้ั้นไม่

ยอมให้จับโดยด่ืมนํ้ ายาซักผา้จนถึงแก่ความตายก็ดี11

12 หรือถูกนําขอ้มูลไปใช้เพียงเพ่ือให้เจ้าพนักงานตาํรวจ

สามารถออกหมายจบัผูข้ายยาเสพติดให้แก่ผูก้ระทาํความผิดไวก็้ดี12

13แมไ้ม่ปรากฏวา่มีการขยายผลการจบักุมตาม

ขอ้มูลดงักล่าวได ้ก็ถือวา่เป็นการใหข้อ้มูลตามมาตรา 100/2 

ระยะต่อมาศาลฎีกาวางหลกัเคร่งครัดมากข้ึนดว้ยการจาํกดัขอ้มูลท่ีผูก้ระทาํความผิดให้ต่อเจา้พนกังาน

นั้นตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีนาํไปสู่การจบักุมผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืน มิใช่ผูร่้วมกระทาํความผิดในคดีเดียวกนั หรือตอ้ง

นาํไปสู่การยึดไดย้าเสพติดให้โทษของกลางในคดีอ่ืน มิใช่ของกลางในคดีของผูก้ระทาํความผิดนั้น หรือการให้

ขอ้มูลการกระทาํความผิดของผูร่้วมกระทาํผิดดว้ยกนัซ่ึงเจา้พนักงานสืบทราบและไดว้างแผนเพ่ือจบักุมอยู่แลว้ 

ไม่ถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน1์3

14 ส่วนการใหข้อ้มูลท่ีนาํไปสู่การขยายผลยดึยาเสพติดไดเ้พ่ิมข้ึนอีก

จาํนวนหน่ึงนั้นตอ้งเป็นเร่ืองท่ีถา้ผูก้ระทาํความผิดไม่ใหข้อ้มูล เจา้พนกังานก็ยากท่ีจะรู้และตรวจยดึไดเ้องจึงจะถือ

วา่เป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน1์4

15  

ปัจจุบันศาลฎีกาเพ่ิมความเขม้งวดหลกัเกณฑ์การให้ขอ้มูลมากข้ึนจากเดิมท่ีผูก้ระทาํความผิดจะยก

ขอ้เท็จจริงเพ่ือขอรับประโยชน์ข้ึนอา้งในศาลเม่ือใดก็ไดก่้อนศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด15

16 แต่ปัจจุบนัผูก้ระทาํ

                                                        
6 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 2765/2547 
7 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 3749/2547, 3994/2547, 7726/2548, 2886/2554 
8 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 5415/2558 
9 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 6287/2553, 8479/2560 
10 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 6550/2549, 4941/2550, 4143/2554, 2189/2555, 9200/2558 
11 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 2777/2547, 6408/2549 
12 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 6766/2547 
13 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 3312/2548 
14 คาํพิพากษาฏีกาท่ี 5898/2559 
15 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1874/2553 
16 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 742/2554 
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ความผิดจะตอ้งยกขอ้เท็จจริงเพ่ือขอรับประโยชน์ข้ึนว่ากล่าวในศาลชั้นตน้ด้วย มิฉะนั้นจะยกข้ึนอา้งในชั้น

อุทธรณ์หรือฎีกาไม่ได้16

17 

 

5. การให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายต่างประเทศ 

หลกัการเบ้ืองตน้ลกัษณะทาํนองเดียวกนักบัเหตุบรรเทาโทษจากการแปรญตัติของนายจอห์น อ้ึงภากรณ์ 

นั้นเทียบไดก้บัหลกัการต่อรองคาํรับสารภาพของผูต้อ้งหาในระบบกฎหมายของอเมริกนัท่ีเรียกวา่ “safety valve” 

ท่ีมีระบบบญัชีมาตรฐานการลงโทษ คลา้ยกบัศาลไทยซ่ึงมีเกณฑ์การลงโทษขั้นตํ่าอยู่เหมือนกนั การใชร้ะบบ 

safety valve ซ่ึงเปิดทางให้แก่ศาลลงโทษผูก้ระทาํความผิดน้อยกว่าอตัราโทษขั้นตํ่าลงมาไดอี้ก โดยผูก้ระทาํ

ความผิดจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการกระทาํความผิดของตวัเอง 

ส่วนหลกัการของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เร่ืองปลาเล็กจบั

ปลาใหญ่ (big fish small fish) นั้ นเป็นเร่ืองท่ีผูก้ระทาํความผิดให้ขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืน โดยมี

กฎหมายเยอรมนัท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกนัไวเ้ป็นพยาน (das Kronzeugengesetz) ซ่ึง

ถูกยกเลิกไปแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2000 และพระราชบญัญติัยาเสพติด (BtMG) ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 1982 มาตรา 31 ท่ีบญัญติัวา่ “ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจลดโทษ (มาตรา 49 Abs. 2 ประมวลกฎหมายอาญา

เยอรมนั) หรือยกเวน้โทษ (มาตรา 29 Abs. 1, 2, 4 หรือ 6) หากผูก้ระทาํความผิด 1)ดว้ยความสมคัรใจเปิดเผยความ

รับรู้ท่ีเป็นการสนบัสนุนอนัสาํคญัท่ีจะทาํใหค้วามผิดท่ีเขามีส่วนร่วมในการกระทาํผิดนั้นไดรั้บการเปิดเผยออกมา  

2)ดว้ยความสมคัรใจเปิดเผยความรับรู้ของผูก้ระทาํผิดแก่หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผิด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (มาตรา 29 Abs. 3, 29a Abs. 1, 30 Abs. 1, 30a Abs.1) ซ่ึงตนไดรั้บรู้มาถึงแผนการดงักล่าว

ยงัอยูใ่นช่วงเวลาท่ีจะสามารถขดัขวางการกระทาํความผิดดงักล่าวได ้ซ่ึงตอ้งเพียงพอท่ีจะนาํไปสู่การปราบปราม

การกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและเป็นขอ้เท็จจริงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น การระบุช่ือผูร่้วมกระทาํความผิด หรือ

การเปิดเผยการมีส่วนร่วมของผูร่้วมกระทาํความผิด การบอกแหล่งท่ีซ่อนของยาเสพติด เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี ไม่วา่

จะเป็นหลกัการในระบบเหตุบรรเทาโทษหรือในระบบปลาเล็กจบัปลาใหญ่ ผูก้ระทาํความผดิจะตอ้งให้ขอ้มูลแก่

เจา้พนกังานโดยผ่านการกลัน่กรองจากพนกังานอยัการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนนาํเสนอต่อศาลเพ่ือขอรับ

ประโยชน์เหมือนกนั 

 

6.ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 จะใชห้ลกัการปลาเล็กจบั

ปลาใหญ่ทาํนองเดียวกบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกนัไวเ้ป็นพยานและพระราชบญัญติัยาเสพติด มาตรา 31 ของ

เยอรมนั แต่มาตรา 100/2 บญัญติัไวเ้พียงหลกัการและใหศ้าลยติุธรรมใชดุ้ลพินิจตีความกาํหนดหลกัเกณฑก์ารให้

ขอ้มูลวา่ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งใหข้อ้มูลลกัษณะอยา่งไรจึงจะถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัหรือเป็นประโยชน์ต่อการ

ปราบปราม หรือจะตอ้งใหข้อ้มูลเม่ือใดจึงจะรับฟังเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผูก้ระทาํความผิดเช่นว่านั้นได ้แตกต่าง

จากพระราชบญัญติัยาเสพติดของเยอรมนัท่ีตอ้งเป็นขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีจะสามารถขดัขวางการกระทาํความผิดได ้

                                                        
17 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 2438/2561, 4267/2561 
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ทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งสาํคญัและเป็นประโยชนเ์พียงพอท่ีจะนาํไปสู่การปราบปรามยาเสพติดและเป็นขอ้เท็จจริงท่ี

จบัตอ้งได ้การท่ีมาตรา 100/2 ไม่บญัญติัหลกัเกณฑไ์วท้าํใหเ้กิดปัญหาการตีความของศาลท่ีสามารถใชดุ้ลพินิจได้

อยา่งกวา้งขวางและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั แมศ้าลฎีกาพยายามวางหลกัเกณฑก์ารตีความบทบญัญติัมาตรา 

100/2 แต่ก็ยงัเปล่ียนแปลงไปมาและขาดความชดัเจนแน่นอน เช่น เดิมผูก้ระทาํความผิดเพียงแต่ให้ขอ้มูลต่อเจา้

พนกังานตาํรวจนาํไปสู่การขยายผลออกหมายจบัผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืนได ้ศาลฎีกาก็ลงโทษโดยให้ประโยชน์

ตามมาตรา 100/2 แก่ผูก้ระทาํความผิด แต่บางคดีซ่ึงมีขอ้เท็จจริงอย่างเดียวกันก็ไม่ให้ หรือบางคดีผูก้ระทาํ

ความผิดพาเจา้พนกังานตาํรวจไปตรวจยดึไดย้าเสพติดของกลางเพ่ิม ศาลฎีกาก็ใหป้ระโยชน์ตามมาตรา 100/2 แต่

บางคดีก็ไม่ให้โดยอา้งว่าตอ้งไม่เป็นของกลางในคดีท่ีขอรับประโยชน์ เป็นตน้ การวางหลกัเกณฑ์ไม่แน่นอน

เช่นน้ีเป็นเหตุให้ศาลล่างสับสนไม่แน่ใจวา่สมควรจะเดินตามแนวทางใด นอกจากน้ีมาตรา 100/2 ไม่ไดก้าํหนด

วิธีการให้ขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิด ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียงระเบียบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติดวา่ดว้ยแนวทางการประสานงานคดียาเสพติด พ.ศ. 2553 กาํหนดแนวทางดาํเนินการตามพระราชบญัญติัยาเสพ

ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 เท่านั้น เม่ือระเบียบดงักล่าวมิใช่กฎหมายจึงไม่มีสภาพบงัคบัให้ผูก้ระทาํ

ความผิดหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีจาํตอ้งปฏิบติัตาม ทาํให้ขาดระบบการกลัน่กรองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ เปิดช่อง

ใหผู้ก้ระทาํความผิดสามารถยกขอ้เท็จจริงตามมาตรา 100/2 ข้ึนกล่าวอา้งเม่ือใดก็ไดก่้อนคดีถึงท่ีสุดโดยไม่จาํตอ้ง

ผ่านกระบวนการกลัน่กรองมาก่อน เกิดปัญหาช่องว่างกฎหมายให้ผูก้ระทาํความผิดใชเ้ป็นช่องทางร่วมมือกบั

พนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกระบวนการยติุธรรมท่ีทุจริตสร้างพยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จมาขอรับประโยชน์ตาม

มาตรา 100/2 ได ้เม่ือประเทศไทยใชร้ะบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จึงควรบญัญติัหลกัเกณฑ์

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจนและมีขอบเขตจาํกดัในการใชดุ้ลพินิจเพ่ือให้ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไม่เกิดปัญหา

การตีความ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผูก้ระทาํความผิดเน่ืองจากการใหข้อ้มูลซ่ึงมีขอ้เท็จจริงอยา่งเดียวกนัก็ควร

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 100/2 อยา่งเท่าเทียมกนั 

 

7.ข้อเสนอแนะ 

สาํหรับปัญหาระยะเวลาการให้ขอ้มูลเพ่ือขอรับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 ของผูก้ระทาํความผิด ควร

จะตอ้งจาํกดัระยะเวลาการให้ขอ้มูลต่อเจา้พนกังาน เช่น ผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งใหข้อ้มูลภายใน 3 วนันบัแต่วนั

ถูกจบั เพราะขอ้มูลท่ีไดใ้นช่วงดงักล่าวมีแนวโนม้น่าเช่ือถือกวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าภายหลงัเน่ืองจากผูก้ระทาํความผิด

ยงัไม่มีเวลาคิดแกไ้ขบิดเบือนขอ้เท็จจริงเพ่ือให้ตนเองพน้ผิดและกลุ่มบุคคลท่ีถูกผูก้ระทาํความผิดให้ขอ้มูลยงัไม่

ทันรู้ตัวหลบหนีไปหรือยงัไม่มีเวลาขนยา้ยยาเสพติดไปไวแ้หล่งอ่ืนได้ทนั ซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลาตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 ท่ีให้อาํนาจเจา้หน้าท่ี ป.ป.ส. มีอาํนาจ

ควบคุมผูถู้กจบัเพ่ือสอบสวนขยายผลการจบักมุไดไ้ม่เกิน 3 วนั ก่อนส่งตวัใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินคดีต่อไป  

ส่วนปัญหาระยะเวลาในการนาํเสนอขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานต่อศาลเพ่ือขอรับประโยชน์ตาม

มาตรา 100/2 รวมทั้งปัญหาการสร้างพยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ควรบญัญติัใหเ้จา้พนกังานผูจ้บัมีหนา้ท่ีแจง้สิทธิ

ตามมาตรา 100/2 ให้ผูก้ระทาํความผิดทราบ ถอ้ยคาํใดท่ีผูก้ระทาํความผิดให้ขอ้มูลไว ้ผูจ้บัตอ้งบนัทึกในบนัทึก

การจบักมุโดยละเอียด และเม่ือขยายผลการจบักมุตามขอ้มูลนั้นไดแ้ลว้ ตอ้งบนัทึกช่ือผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูล

ลงในบนัทึกการจบักุมผูก้ระทาํความผิดรายอ่ืนหรือในบนัทึกการตรวจยึดยาเสพติดของกลางในกรณีมีการขยาย
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ผลการยึดยาเสพติดจาํนวนอ่ืนได ้และให้พนกังานสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานการขยายผลการจบักุมตาม

ขอ้มูลนั้นไวใ้นสํานวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอยัการกลัน่กรองอีกชั้นหน่ึง หากพนักงานอยัการเช่ือว่า

ผูก้ระทาํความผิดเป็นผูใ้หข้อ้มูลจริงและขอ้มูลนั้นเป็นประโยชนต์่อการปราบปรามยาเสพติดไดอ้ยา่งแทจ้ริง เม่ือ

พนกังานอยัการสัง่ฟ้องผูก้ระทาํความผิดก็ใหบ้รรยายขอ้เท็จจริงการใหข้อ้มูลตามมาตรา 100/2 ไวใ้นฟ้องดว้ย แต่

ถา้พนักงานอยัการไม่เห็นชอบดว้ยก็ให้มีคาํสั่งไม่รับขอ้มูลเช่นว่านั้น โดยแจง้คาํสั่งให้ผูก้ระทาํความผิดทราบ 

กรณีเช่นน้ีถา้ผูก้ระทาํความผิดไม่เห็นดว้ยกบัคาํสัง่ดงักล่าว เม่ือถูกฟ้องเป็นจาํเลยต่อศาลแลว้ ใหผู้ก้ระทาํความผิด

มีสิทธิยกขอ้เท็จจริงดงักล่าวข้ึนอา้งก่อนศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาได ้เพ่ือให้ศาลชั้นตน้มีโอกาสไต่สวนกลัน่กรอง

ข้อเท็จจริงอีกชั้นหน่ึง ก็จะช่วยให้ศาลสูงรับวินิจฉัยแต่เฉพาะขอ้เท็จจริงซ่ึงผูก้ระทาํความผิดได ้ซ่ึงจะช่วย

แกปั้ญหาการสร้างพยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จโดยไม่ผา่นกระบวนการกลัน่กรองมาก่อนได ้
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 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

 พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 

 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

291 

การศึกษาเปรียบเทยีบการจัดการกระบวนการคืนผู้ต้องขงัสู่สังคมของกรมราชทณัฑ์ 

ในประเทศไทยและประเทศสิงค์โปร์ 

A Comparison of  the Reintegration Management of Department of 

Corrections,Thailand and Singapore Prison Service 

 

จรัสสา การเกษตร 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมของกรมราชทณัฑใ์นประเทศ

ไทยและประเทศสิงคโ์ปร์  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบการจดัการกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมของกรม

ราชทณัฑ ์ประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมของกรม

ราชทณัฑ ์ประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยจากศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั จาํนวน 20 คน  ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมของกรมราชทณัฑ์

ประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์มีรูปแบบท่ีค่อนขา้งเหมือนกนั  ความแตกต่าง คือ ประเทศสิงคโ์ปร์  สามารถ

บูรณาการเพ่ือสร้างความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนในสังคม ส่งผลให้เกิดเครือข่ายของการดาํเนินงานเพ่ือการ

ส่งตวัผูต้อ้งขงัคืนสู่สังคมท่ีมีประสิทธิภาพ  สําหรับขอ้เสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย รัฐบาลควรตอ้งให้

ความสําคญักับการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งผูต้อ้งขงัคืนสู่สังคม โดยตอ้งมีการ

กาํหนดบทบาท อาํนาจหน้าท่ีให้ทุกส่วนบูรณาการร่วมกัน ขอ้เสนอแนะในระดับปฏิบัติ กรมราชทณัฑ์ควร

กาํหนดให้มีเรือนจาํนาํร่องเพ่ือทดลองให้ภาคเอกชนเขา้มาจดัการกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคม และควรเร่ง

ปฏิรูประบบราชทณัฑไ์ทย โดยการสร้างค่านิยมร่วมกนั  

 

คาํสําคญั: การคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคม ,ราชทณัฑไ์ทย , ราชทณัฑสิ์งคโ์ปร์ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 กระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคม อนัประกอบดว้ยการพฒันาพฤตินิสยั การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

และการดูแลหลงัพน้โทษ จึงเป็นอีกหัวใจสําคญัในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ให้สัมฤทธ์ิผล และเม่ือ

พิจารณาจากจาํนวนผูต้อ้งขงัในประเทศไทยท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีพ.ศ. 2561 มีจาํนวนผูต้อ้งขงัทั้งหมด 

318,019 คน (กรมราชทณัฑ.์ 1 ตุลาคม 2561:ออนไลน์) และถึงแมใ้นช่วงระยะ 2-3 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยพฒันา

กระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมโดยการดาํเนินงานภายใตน้โยบาย 5 กา้วยา่งแห่งการเปล่ียนแปลงราชทณัฑแ์ละ

นโยบายการขบัเคล่ือนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคม ท่ีมุ่งเนน้การเพ่ิมศกัยภาพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัใหมี้ทกัษะในการประกอบ

อาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการประชารัฐ  แต่กลบัพบว่า

อตัราการกระทาํผิดซํ้ า ยงัมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆปี  ดงัจะเห็นไดจ้ากตาราง 1 

 

ตาราง 1 อตัราการกระทาํผิดซํ้ าของผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการปล่อยตวัในช่วงปีงบประมาณ 2556 - 2560 

ปล่อยตัวในช่วง

ปีงบ (Starting 

point) 

จํานวนผู้ต้องขังที่

ได้รับการปล่อยตัว 

(คน) 

จํานวนผู้ต้องขังที่

กลบัมากระทําผิด

ซ้ําภายใน 1 ปี 

ร้อยละ จํานวนผู้ต้องขังที่

กลบัมากระทําผิด

ซ้ําภายใน 2 ปี 

ร้อยละ จํานวนผู้ต้องขังที่

กลบัมากระทําผิด

ซ้ําภายใน 3 ปี 

ร้อยละ 

2556 79,080 5,278 15.05 8,837 25.2 11,566 32.98 

2557 109,832 9,889 13.69 16,909 23.41 22,793 31.56 

2558 141,997 14,038 14.24 24,806 25.17 33,652 34.14 

2559 146,749 17,317 14.22 31,317 25.71     

2560 135,204 17,112 14.72         

ท่ีมา : กองแผนงาน กรมราชทณัฑ ์(2561, พฤศจิกายน) 

 

 ในขณะเดียวกันประเทศสิงค์โปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีกระบวนการคืนผู ้ต้องขังสู่สังคมท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ ดงัจะเห็นไดจ้าก สถิติการกระทาํผิดซํ้ าของสิงคโ์ปร์ท่ีมีอตัราส่วนท่ีตํ่าและมี

ความคงท่ีมากยิง่ข้ึน โดยในปี พ.ศ.2557  มีอตัราการกระทาํผิดซํ้ าเป็นร้อยละ 26.5 ในปีพ.ศ.2558 ลดลงเป็นร้อยละ 

25.9 นอกจากน้ี ยงัพบว่า ผูต้อ้งขงัสิงคโ์ปร์ไดรั้บการจา้งงานตั้งแต่ก่อนพน้โทษในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปี พ.ศ.

2560 ไดรั้บการจา้งงานถึงร้อยละ 97 (Chan Luo Er. 2018: online)  

https://www.channelnewsasia.com/author/7528348
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  ผูศึ้กษาได้ตระหนักและเห็นสภาพปัญหากระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมของประเทศไทยท่ียงัไม่

ประสบความสาํเร็จ  จึงทาํการวจิยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมของกรม

ราชทัณฑ์ ประเทศไทยและประเทศสิงค์โปร์  เพ่ือศึกษาการจดัการกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมของกรม

ราชทณัฑ ์ประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมของ

กรมราชทณัฑ ์ประเทศไทย  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการจดัการกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมของกรมราชทณัฑ ์ประเทศไทย

และประเทศสิงคโ์ปร์ 

(2) เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมของกรมราชทณัฑ ์ประเทศไทย 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1 ขอบเขตของการวจิยั   

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการคืนผูต้ ้องขงัสู่สังคมทั้ งในประเทศไทย และประเทศสิงค์โปร์  

จาํนวน  20 คน โดยเป็นเจา้หนา้ท่ีในภาครัฐและเอกชนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี  จาํนวน 15 

คน , ผูพ้น้โทษชาวไทยและสิงคโ์ปร์  จาํนวน 5  คน และศึกษาเปรียบเทียบประเด็นท่ีมีความเหมือนและความ

แตกต่างกนัของทั้ง 2 ประเทศ 

3.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคม

ทั้งในประเทศไทย และประเทศสิงคโ์ปร์  จาํนวน  20 คน 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบ

บนัทึกและแบบสัมภาษณ์ โดยแบบบนัทึกใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของกรม

ราชทณัฑป์ระเทศไทย และประเทศสิงคโ์ปร์  แบบสมัภาษณ์ใชส้าํหรับรวบรวมความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารเพ่ือสาํรวจ วเิคราะห์

และสังเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการจดัการกระบวนการคืน

ผูต้อ้งขงัสู่สังคมของกรมราชทณัฑ ์ประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์  โดยการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัภารกิจดา้น

การคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคม  ไดแ้ก่ การพฒันาพฤตินิสัย การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  และการดูแลหลงัปล่อย 

จากเอกสารรายงาน บทความ รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของกรมราชทณัฑ ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมของกรมราชทณัฑ ์จากสมัภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารกรม

ราชทณัฑ ์เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั ผูเ้ช่ียวชาญภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูพ้น้โทษ ทั้งในประเทศไทยและสิงคโ์ปร์ จาํนวน 

20 ราย จากนั้นทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
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4. สรุปผลการวจัิย 

4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

กรมราชทณัฑ์ไทย ซ่ึงแต่เดิมเรียกกนัว่า “กรมเรือนจาํ หรือกรมดดัสันดาน” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

“Department of Prisons or Department of Penitentiary” ได้เปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษใหม่เป็น “Department of 

Corrections” อนัมีความหมายอนัเป็นมงคลว่า “กรมแก้ไขพฤติกรรมผูก้ระทาํผิด” แม้แต่กรมราชทัณฑ์ของ

ประเทศไทยก็เปล่ียนช่ือ จากเดิมในภาษาองักฤษว่า “Department of Penitentiary” ไปสู่คาํว่า “Department of 

Corrections” เม่ือปี พ.ศ.2505 โดยมีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี โดยระยะแรก

เนน้การลงโทษเพ่ือเป็นการแกแ้คน้ทดแทนและข่มขู่ยบัย ั้ง ไดมี้การเปล่ียนมามุ่งเนน้ในเร่ืองการแกไ้ขใหป้รับปรุง

ตนเป็นคนดี และเปล่ียนจากเน้นการควบคุมอย่างเคร่งครัดมาสู่การจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ไข ได้แก่ การให้

การศึกษา การฝึกวชิาชีพและการจดัสวสัดิการต่างๆ (นิตินยั นิยมวนั. 2561:31-32) 

ในส่วนของกรมราชทณัฑป์ระเทศสิงคโ์ปร์ นั้น กรมราชทณัฑ ์มีช่ือภาษาองักฤษ คือ Singapore Prison 

Service โดยเรือนจาํส่วนใหญ่อยูท่ี่ศูนย ์Changi Prison Complex ซ่ึงสร้างในปีค.ศ 1936 ต่อมาไดมี้การยกฐานะให้

เป็นกรม (Department) ในปีค.ศ. 1998 นาย Chua Chin Kiat อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในสมัยนั้ น พบว่าการท่ีให้

ความสําคญักบัการรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัภายในเรือนจาํเท่านั้น ไม่สามารถทาํให้บรรลุวิสัยทศัน์

ขององคก์รแต่อยา่งใด จึงเร่ิมแนวทางการปฏิรูปองคก์รเพ่ือนาํองคก์รไปสู่เป้าหมายดว้ยการมุ่งเนน้การบาํบดัฟ้ืนฟู

ผูท่ี้กระทาํผิดให้สามารถกลบัไปอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมัน่คงอีกคร้ังหน่ึง(กรมราชทณัฑ.์2552 : 317-323) สามารถ

สรุปขอ้มูลทัว่ไปของกรมราชทณัฑไ์ทยและสิงคโ์ปร์ ไดเ้ป็นดงัตาราง 2  

 

ตาราง 2 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกรมราชทณัฑไ์ทยเปรียบเทียบกบักรมราชทณัฑสิ์งคโ์ปร์ 

 กรมราชทัณฑ์ไทย กรมราชทัณฑ์สิงค์โปร์ 

กระทรวงท่ีรับผิดชอบ กระทรวงยติุธรรม กระทรวงมหาดไทย 

วิสัยทัศน์ กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ใน

การควบคุม แก้ไขและพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั 

เพ่ือคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม 

เป็นกัปตันผูน้ ําชีวิตของผูท่ี้กระทาํผิดเป็น

แรงบันดาลใจให้ทุกคน ทุกโอกาสให้ก้าว

ไปสู่สังคมโดยปราศจากการกระทาํผดิซํ้ า 

จํานวนผู้ต้องขัง 318,019 คน  (ณ 1 ตุลาคม 2561) 12,722 คน (ณ มกราคม 2561) 

จํานวนเรือนจํา 144  แห่ง 13 แห่ง 

จํานวนเจ้าหน้าท่ี 11,117  คน 2,500 คน 

อัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าท่ีต่อ

ผู้ต้องขัง 

1 ต่อ 29  1 ต่อ 5  

ความจุเต็มท่ี 222,460 คน 16,249 คน 

 

4.2 การพฒันาพฤตนิิสัย 

จากการศึกษา แนวทางในการพฒันาพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัทั้งในประเทศไทยและสิงคโ์ปร์ พบวา่ ไดมี้การ

จดับริการท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั ดา้นการพฒันาจิตใจ ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ การ

ฝึกอบรมวิชาชีพ การจัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะคดี รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
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ภาคเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน (กรมราชทณัฑ.์2552:354-366) แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด 

ดงัจะไดก้ล่าวถึงต่อไปน้ี 

ประเทศสิงค์โปร์ กรมราชทัณฑ์ได้มีการประสานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ The Singapore 

Corporation of Offender Rehabilitative Enterprises (SCORE)  ซ่ึง เป็นองค์กรอิสระท่ีเ กิดจากการร่วมลงทุน

ระหว่างเรือนจาํกบับริษทัเอกชน เพ่ือให้การช่วยเหลือผูต้อ้งขงัด้านฝึกอาชีพและการเพ่ิมขีดความสามารถใน

ทกัษะดา้นต่างๆ อนัจะนาํไปสู่โอกาสในการประกอบอาชีพท่ีง่ายข้ึนภายหลงัพน้โทษ (กรมราชทณัฑ.์2552:367-

369) โดย SCORE จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนในเรือนจาํ เช่น โรงงานซกัรีด โรงงานทาํขนมปัง โรงงานตดัเยบ็

เส้ือผา้ โรงพิมพ ์โรงงานข้ึนรูปโลหะ และโรงงานซ่อมรถยนต ์เป็นตน้ ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษไปแลว้ SCORE จะ

จา้งเขา้มาทาํงานในฐานะของพนกังานของ SCORE การฝึกอาชีพของ SCORE นั้นจะใชร้ะบบอุตสาหกรรม โดย

เจา้หนา้ท่ีของ SCORE ท่ีมีความชาํนาญสูง โดยไม่ใชเ้จา้หนา้ท่ีของเรือนจาํเขา้มาทาํการสอน และผูต้อ้งขงัจะได้

ค่าตอบแทนจากการทาํงานดว้ย SCORE เป็นหน่วยงานท่ีดูแลดา้นการฝึกวิชาชีพทั้งหมด ตั้งแต่การหาตลาด การ

หาวัตถุ ดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพทั้ งหมด ต่อมา จึงได้ก่อตั้ ง  The Community Action for the 

Rehabilitation of Ex-offenders หรือ CARE Network เพ่ือเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือระหวา่งองคก์รเพ่ือส่งเสริม

การดูแลนกัโทษตั้งแต่ระหวา่งคุมขงัจนไปถึงหลงัการปล่อยตวั(ฝันหยก บุญสวยขวญั.2558) 

ประเทศไทย กรมราชทณัฑไ์ดมี้การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานให้แต่ละเรือนจาํมีการดาํเนินงานท่ี

เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยตอ้งปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะมีการวางแผนการ

บริหารโทษ (Sentence Plan) ของผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล (กรมราชทณัฑ์. 2561:1-4) โดยการพฒันาพฤตินิสัย

ผูต้อ้งขงัจะประกอบไปดว้ย การพฒันาจิตใจดว้ยหลกัศาสนา ร่วมกบัองคก์รทางศาสนาต่างๆ, การจดัการศึกษา 

ประสานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลยัการอาชีพ หรือสถาบนัการศึกษาใน

พ้ืนท่ี, การจดักิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการ ซ่ึงเรือนจาํสามารถจดัไดต้ามศกัยภาพของแต่ละเรือนจาํ, ดา้นการ

ฝึกอบรมวชิาชีพ  จะมีฝ่ายฝึกวิชาชีพเป็นผูรั้บผิดชอบ  แบ่งออกเป็น การฝึกวิชาชีพในเรือนจาํ โดยเจา้หนา้ท่ีของ

เรือนจาํ, การฝึกวชิาชีพระยะสั้น โดยการประสานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน และการ

ฝึกวชิาชีพในโรงงานภายนอกเรือนจาํ ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีเขา้หลกัเกณฑแ์ละผ่านการคดัเลือกจะออกไปทาํงานภายนอก

เรือนจาํไดใ้นลกัษณะไปเชา้-เยน็กลบั  จากการศึกษาดา้นการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัในประเทศไทยและประเทศ

สิงคโ์ปร์นั้น สามารถสรุปไดด้งัตาราง  3 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัในประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์ 

 กรมราชทัณฑ์ไทย กรมราชทัณฑ์สิงค์โปร์ 

บริการท่ีจัดให้ 1.การจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และ

ระดบัอุดมศึกษา 

2 .การพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาแล ะ

กิจกรรมนนัทนาการและกีฬา 

3.การจดัโปรแกรมแกไ้ขเฉพาะคดี 

4.การทาํงานและการฝึกวชิาชีพ 

1.การจดับริการดา้นการศึกษา 

2.การจดับริการดา้นศาสนา 

3.การจดัโปรแกรมแกไ้ขเฉพาะราย 

4.การฝึกอบรมอาชีพ 

หน่วยงานท่ีให้การดูแล กรมราชทัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

(ตามภารกิจ) 

กรมราชทัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานเฉพาะ 

SCORE  

จุดเด่น มีการประสานทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานด้านการ

พฒันาพฤตินิสัย  

มีการถ่ายโอนภารกิจท่ีไม่จาํเป็นและไม่มี

ความชํานาญให้แก่หน่วยงานอ่ืน ได้แก่  

SCORE เข้ามาบริหารจัดการด้านการฝึก

วิชาชีพระบบอุตสาหกรรม โดยไม่ต้องรับ

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล  

 

4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

ประเทศสิงค์โปร์ กรมราชทณัฑ์มีการร่วมมือกบัองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มาดาํเนินการดา้นการ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยการสร้างบรรยากาศใหเ้หมือนโรงเรียน 

คดัเลือกผูต้อ้งขงัท่ีมีความพร้อมและไดรั้บการอบรมมาแลว้เป็นอยา่งดีมาทาํหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัผูต้อ้งขงัท่ีอยู่

ในระหวา่งการเตรียมความพร้อม นอกจากน้ียงัมีการกกัขงัท่ีบา้น (Home Detention) ซ่ึงเป็นการปล่อยตวัชัว่คราว

ให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตกับครอบครัว ภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ มีบ้านก่ึงวิถี (Half Way House) สําหรับ

ผูต้อ้งขงัไดพ้กัเพ่ือปรับตวัก่อนกลบัเขา้สู่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งมีโครงการปล่อยผูต้อ้งขงัใหไ้ปทาํงานนอก

เรือนจาํ (Work Release Program ซ่ึงผูต้อ้งขงัไดอ้อกไปทาํงานแบบเชา้ไป-เยน็กลบั(กรมราชทณัฑ.์2552:791-792)  

ประเทศไทย กรมราชทณัฑไ์ดก้าํหนดใหก้ารเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้อ้งขงั เป็นนโยบายท่ีสาํคญั

โดยมีเป้าหมายให้ผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บการปล่อยตวัตอ้งรับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทุกราย การเตรียมความ

พร้อมผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยของกรมราชทณัฑใ์นปัจจุบนั  แบ่งออกไดเ้ป็น  3  รูปแบบ  คือ  1)  หลกัสูตรในระบบ

เรือนจาํปิด  2)  หลกัสูตรในระบบเรือนจาํเปิด (เรือนจาํชั่วคราว/ทัณฑสถานเปิด)  3)  หลกัสูตรแบบเขม้ขน้ 

สาํหรับผูต้อ้งขงัท่ีเขา้เกณฑพ์กัการลงโทษ  (ธนภทัร วางอภยั. 2560:35 ) และกฎหมายหลกัท่ีไดบ้ญัญติัไวเ้ก่ียวกบั

การดาํเนินงานดา้นน้ี ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2560 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวว้า่ ให้เรือนจาํเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อย โดยริเร่ิมเตรียมการตั้งแต่ไดรั้บตวัผูต้อ้งขงัไวใ้นเรือนจาํ เพ่ือให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและ

ช่วยเหลือผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งถูกวธีิและเหมาะสม เพ่ือใหผู้ต้อ้งขงัแต่ละคนกลบัไปใชชี้วติในสงัคมได ้รวมทั้งตอ้งให้

คาํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัการเร่ืองส่วนตวั เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัวและชุมชน 

(ราชกิจจานุเบกษา. 2560:20)  แต่ก็ยงัพบวา่ ปัญหาท่ีผูพ้น้โทษตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุดคือเร่ืองไม่มีทุนใน
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การประกอบอาชีพ และปัญหาการวา่งงานหลงัการปล่อยตวั(เสาวคนธ์ เจษฎารักษ.์2554:25) จากการศึกษาดา้น

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์นั้น สามารถสรุปไดด้งัตาราง  4 

 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์ 

 กรมราชทัณฑ์ไทย กรมราชทัณฑ์สิงค์โปร์ 

หน่วยงานเฉพาะ 

ท่ีรับผิดชอบดูแล 

และให้บริการ 

กองพฒันาพฤตินิสัย กรมราชทณัฑเ์ป็นผูก้าํหนด

แนวทาง แต่การดาํเนินงาน เรือนจาํ/ทณัฑสถาน

เป็นผูด้าํเนินการ 

กรมราชทณัฑ ์ดาํเนินงานร่วมกบั SCORE  

กจิกรรมและบริการท่ีจัดให้ 1.จดัแนะแนวใหค้วามรู้แก่ผูต้อ้งขงัในดา้นต่างๆ 

2.จดัฝึกอบรมวชิาชีพระยะส้ัน 

3.จดักิจกรรมครอบครัวบาํบดั/ 

ครอบครัวสัมพนัธ์ 

4.จดับริการสงเคราะห์ก่อนปล่อยตวั 

1.จดัโปรแกรมต่างๆตามความตอ้งการของ

ผูต้อ้งขงั 

2.มีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัครอบครัว 

โดยจัดโปรแกรมพ่อแม่เพ่ือให้ความรู้แก่

ผูต้อ้งขงั ในฐานะท่ีเป็นพ่อ-แม่  

รูปแบบการเตรียมควา ม

พร้อม 

1.ระบบเรือนจาํปิด 

2.ระบบเรือนจาํเปิด 

3.แบบเขม้ขน้ 

1.การกกัขงัท่ีบา้น (Home Detention) 

2.โครงการปล่อยผูต้อ้งขงัให้ไปทาํงานนอก

เรือนจาํ (Work Release Program) 

3.บา้นก่ึงวถีิ (Half Way House) 

จุดเด่น มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหลายรูปแบบ  มีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบท่ีเหมาะ

กับการปรับตวัของผูต้อ้งขงัให้พร้อมก่อนท่ี

จะกลบัสู่ครอบครัวหรือสังคม 

 

4.4 การดูแลหลงัปล่อย 

ประเทศสิงคโ์ปร์ มีความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆในการดูแลหลงัปล่อย เพราะเป็นจุดเปล่ียนท่ีสาํคญั

ในชีวิตของผูพ้น้โทษท่ีจะกลบัตวัเขา้กบัสังคมไดห้รือไม่ หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือไดแ้ก่ SANA (Singapore 

Anti-Narcotics Association) , SACA (The Singapore After-Care Association) โดยรัฐบาลจะจัดหาเงินทุนส่วน

หน่ึงให้กับอาสาสมคัรเพ่ือติดตามดูแลผูต้อ้งขงัเฉพาะรายอีกด้วย โดยในปี 2017 มีผูจ้ ้างงานลงทะเบียนกับ 

SCORE เป็นจาํนวน 5,520 ราย และมีผูต้อ้งขงัไดรั้บการติดต่อเพ่ือจา้งงานก่อนพน้โทษถึงร้อยละ 97 (Chan Luo 

Er. 2018 : online)  

https://www.channelnewsasia.com/author/7528348
https://www.channelnewsasia.com/author/7528348
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นอกจากน้ี สิงค์โปร์ ยงัมีโครงการ Yellow Ribbon ซ่ึงเป็นหน่ึงในพนัธมิตรของเครือข่าย CARE โดย

เป็นโครงการท่ีทาํงานร่วมกบัชุมชน เพ่ือสร้างการยอมรับและการตระหนกัรู้ถึงความจาํเป็นในการใหโ้อกาสผูพ้น้

โทษ ดว้ยการสร้างพลงัของชุมชนผ่านโครงการต่างๆ มีการรณรงคใ์หญ่ทุกปี มีการจดัวิ่งมาราธอนประจาํปีและ

การระดมทุนต่างๆมากมาย ทาํให้โครงการน้ีส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อการรับรู้ของคนในสังคมและมีส่วนใน

การปรับเปล่ียนทศันคติของคนในสังคมต่อการให้โอกาสและยอมรับผูพ้น้โทษโครงการ Yellow Ribbon ของ

สิงคโปร์นั้น ถูกนาํไปเป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งในหลายประเทศ (วนัวิสา เพ็งอุดม. 

2561 : ออนไลน)์ 

 ประเทศไทย กรมราชทณัฑ์ ไดมี้การทาํบนัทึกขอ้ตกลงว่าด้วยความร่วมมือในด้านการเตรียมความ

พร้อมก่อนปล่อยและดูแลหลงัปล่อยกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาล โดย

หน่วยงานเหล่าน้ีจะมีส่วนสาํคญัในการติดตาม สอดส่องดูแลผูพ้น้โทษในชุมชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้

พน้โทษ ในปี พ.ศ.2561 กรมราชทณัฑย์งัไดจ้ดัตั้งศูนยป์ระสานงานและส่งเสริมการมีงานทาํ (CARE : Center for 

Assistance to Reintegration and Employment) ทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นศูนยก์ารประสานขอ้มูลแหล่งงาน ตาํแหน่ง

งานวา่ง ความตอ้งการในการทาํงานของผูพ้น้โทษ การสนบัสนุนทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งสนบัสนุน

ดา้นอ่ืนๆ (กรมราชทณัฑ.์ 2561:19) 

 

4.5 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่สังคมของกรมราชทณัฑ์ ประเทศไทย  

     จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั จาํนวน 20 คน ซ่ึงประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีในภาครัฐและเอกชนทั้ง

ในประเทศไทยและสิงคโปร์ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี  จาํนวน 15 

คน , ผูพ้น้โทษชาวไทยและสิงคโ์ปร์  จาํนวน 5  คน สามารถสรุปไดเ้ป็นดงัน้ี 

     4.5.1 ผู ้บริหารควรมีนโยบายเก่ียวกับการคืนผู ้ต้องขังสู่สังคมท่ีมีความชัดเจน  เพ่ือให้ระดับ

ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามนโยบายดา้นดงักล่าวไดต้รงบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

     4.5.2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผูต้อ้งขงัควรดาํเนินการในพ้ืนท่ีเรือนจาํเปิดเท่านั้น  และ

ควรแยกผูต้อ้งขงักลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยออกจากผูต้อ้งขงักลุ่มทัว่ไป 

     4.5.3  อาชีพท่ีทาํการฝึกวชิาชีพใหผู้ต้อ้งขงัควรเป็นอาชีพท่ีสามารถนาํไปประกอบอาชีพไดจ้ริง  และ

ควรมีการอบรมดา้นการฝึกอาชีพอยา่งเขม้ขน้ 

     4.5.4  การจดัท่ีพกัชัว่คราวสาํหรับผูพ้น้โทษ (Half-Way  House)  และศูนยก์ารสงเคราะห์ผูพ้น้โทษ 

โดยการสร้างความร่วมมือกบับริษทัเอกชน และภาคสงัคม 

     4.5.5 ควรมีการเตรียมความพร้อมของชุมชน โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั การ

พฒันาพฤตินิสัย การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รวมทั้งการกระตุน้ให้สังคมเกิดความยอมรับในตวัผูพ้น้โทษ 

ใหเ้กิดความไวว้างใจกนัและกนัระหวา่งผูพ้น้โทษ ครอบครัวและชุมชน  

     4.5.6 ควรตอ้งมีการจดัทาํฐานขอ้มูลผูพ้น้โทษ การได้งานทาํภายหลงัพน้โทษ เพ่ือนํามาวางแผน

ปรับปรุงการดาํเนินงาน และเป็นการติดตามประเมินผลภายหลงัพน้โทษอีกดว้ย 
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5. อภิปรายผล  

จากการศึกษาเปรียบเทียบจุดเด่นของกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมในประเทศไทยและประเทศ     

สิงคโ์ปร์นั้น สามารถสรุปไดด้งัตาราง 5 

 

ตาราง 5 การเปรียบเทียบจุดเด่นของกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมในประเทศไทยและประเทศสิงคโ์ปร์ 

 กรมราชทัณฑ์ไทย กรมราชทัณฑ์สิงค์โปร์ 

จุดเด่นด้านการพฒันา       

พฤตินิสัย 

มีการประสานทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานด้านการ

พฒันาพฤตินิสัย  

มีการถ่ายโอนภารกิจท่ีไม่จาํเป็นและไม่มี

ความชํานาญให้แก่หน่วยงานอ่ืน ได้แก่  

SCORE เข้ามาบริหารจัดการด้านการฝึก

วิชาชีพระบบอุตสาหกรรม โดยไม่ตอ้งรับ

เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล  

จุดเด่นด้านการเตรียม 

ความพร้อมก่อนปล่อย 

มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหลายรูปแบบ  มีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบท่ีเหมาะ

กับการปรับตวัของผูต้อ้งขงัให้พร้อมก่อนท่ี

จะกลบัสู่ครอบครัวหรือสังคม 

จุดเด่นด้านการดูแล 

หลงัปล่อย 

มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหลายรูปแบบ  มีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบท่ีเหมาะ

กับการปรับตวัของผูต้อ้งขงัให้พร้อมก่อนท่ี

จะกลบัสู่ครอบครัวหรือสังคม 

 

กระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคมของกรมราชทณัฑป์ระเทศไทยในปัจจุบนั เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั

ประเทศสิงค์โปร์ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการพฒันาพฤตินิสัย การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการดูแลหลงั

ปล่อย แต่จุดเด่นของประเทศสิงคโ์ปร์ ไดแ้ก่ การบูรณาการความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนในสังคม ส่งผลให้

เกิดเครือข่ายของการดาํเนินงานเพ่ือการส่งตวัผูต้อ้งขงัคืนสู่สังคมท่ีสมบรูณ์แบบ โดยกรมราชทณัฑสิ์งคโปร์เป็น

หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น Singapore Corporation of 

Rehabilitative Enterprises (SCORE) ให้เขา้มาช่วยสร้างทกัษะ ความรู้ และโอกาสทางอาชีพแก่ผูพ้น้โทษ การ

เคล่ือนไหวทางสังคมของโครงการ Yellow Ribbon ท่ีช่วยปรับทศันคติของคนในสังคมและครอบครัวท่ีมีต่อผู ้  

พน้โทษ เพ่ือสร้างการยอมรับและการใหโ้อกาสแก่ผูพ้น้โทษ นอกจากน้ียงัมีเครือข่ายท่ีสาํคญั Community Action 

for the Rehabilitation of Ex-Offenders (CARE Network) ท่ีเป็นระบบสําคญัท่ีทาํให้เกิดความมัน่คงและเขม้แข็ง

ของกระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สงัคม รวมทั้งบา้นก่ึงวถีิต่างๆ ท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือผูพ้น้โทษใหพ้ร้อม และ

สามารถกลบัไปใชชี้วติในโลกภายนอกไดอี้กคร้ัง   

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

     6.1.1 ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย 

          รัฐบาลควรตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งผูต้อ้งขงั

คืนสู่สังคม โดยตอ้งมีการกาํหนดบทบาท อาํนาจหน้าท่ีให้ทุกส่วนบูรณาการร่วมกัน ได้แก่  ด้านการเตรียม
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ผูต้อ้งขงั เป็นบทบาทหน้าท่ีของกรมราชทณัฑ ์โดยใชก้ระบวนการคืนผูต้อ้งขงัสู่สังคมรูปแบบต่างๆ  ,ดา้นการ

เตรียมความพร้อมครอบครัว  เป็นบทบาทหน้าท่ีของกรมราชทณัฑ์ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และ

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยผ่านทางอาสาสมคัรคุมประพฤติ ยติุธรรมชุมชน ,ดา้นการ

เตรียมสงัคม เป็นบทบาทหนา้ท่ีของกรมประชาสมัพนัธ์ กรมการปกครอง  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยผา่น

การประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างกระแสการยอมรับผูพ้น้โทษจากสงัคม และดา้นการเตรียมสนบัสนุนดา้นการทาํงาน/

ท่ีพกัอาศยั  เป็นบทบาทหนา้ท่ีของภาคเอกชน วดั มูลนิธิ โดยการใหพ้ื้นท่ีในการฝึกงาน การจดัตั้งบา้นก่ึงวถีิ 

     6.1.2 ขอ้เสนอแนะในระดบัปฏิบติั 

     กรมราชทณัฑค์วรกาํหนดใหมี้เรือนจาํนาํร่องเพ่ือทดลองใหภ้าคเอกชนเขา้มาจดัการกระบวนการคืน

ผูต้อ้งขงัสู่สงัคม ตั้งแต่การพฒันาพฤตินิสยั การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการดูแลหลงัปล่อย  เพ่ือนาํไปสู่

การเปล่ียนแปลงพฤตินิสัยให้กลบัตนเป็นคนดีต่อไปของสังคม และควรเร่งปฏิรูประบบราชทณัฑไ์ทย โดยการ

สร้างค่านิยมร่วมกนั  

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

6.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปรียบกบัประเทศในกลุ่มประเทศแถบ

ยโุรป 

6.2.2 ควรศึกษาวิจยัเชิงลึกเพ่ือนาํมาซ่ึงตน้แบบในการสร้างรูปแบบวิธีการท่ีเป็นเลิศ(Best Practice)

ของรูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการคืนคนดีสู่สงัคมระหวา่งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
6.2.3 ควรมีการศึกษาเชิงก่ึงทดลองต่อยอดการวจิยัรูปแบบวธีิการท่ีเป็นเลิศ(Best Practice)ของ

รูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการคืนคนดีสู่สงัคมระหวา่งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
 

7. เอกสารอ้างองิ 

Chan Luo Er.(2018). Number of repeat offenders remains low and stable: Prison service. Retrieved 

November 1 ,2018, from https://www.channelnews asia.com 

Department of Corrections. (2015). 36th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators 

Report. Bangkok.  

Institute for Criminal Policy.(2018) Research World Prison Brief data. Retrieved November 1,2018, from 

http://www.prisonstudies.org/country  

เสาวคนธ์ เจษฎารักษ ์และคณะ. (2554). การปรับตวัผู้ต้องขงัภายหลงัปล่อยตวัจากเรือนจาํ. (รายงานการศึกษา). 

สาํนกัสงัคมสงเคราะห์ กรมราชทณัฑ.์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพร์าชทณัฑ ์

กองแผนงาน กรมราชทณัฑ.์ (2561). สถติผู้ิต้องราชทณัฑ์. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.correct.go.th/stathomepage. 

กองพฒันาพฤตินิสยั กรมราชทณัฑ.์ (2561). รายงานผลการดาํเนนิงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมงีานทาํ.

กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพร์าชทณัฑ.์ 

https://www.channelnewsasia.com/author/7528348


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

301 

ธนภทัร วางอภยั . (2560) . การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย สําหรับผู้ต้องขงัทีม่แีนวโน้มกระทาํผดิซ้ํา ของ

เรือนจาํพเิศษกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบิณฑิต. กรุงเทพฯ :  

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต.  

นิตินยั นิยมวนั.(2561). กลยุทธ์ในการควบคุมผู้ต้องขังรายสําคญั คดยีาเสพตดิให้โทษ. วทิยานิพนธ์หลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ. กรุงเทพฯ. : คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ.  

ฝันหยก บุญสวยขวญั.ระบบราชทณัฑ์สิงค์โปร์(บทความในโครงการพฒันานักบริหารเปลีย่นแปลงรุ่นใหม่             

รุ่นที ่7) สถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์.สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.thaiembassy.sg/sites/  

พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ.2560.(2560,18 กมุภาพนัธ์). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 134 ตอนท่ี 21 ก หนา้ 20.  

วนัวสิา เพง็อุดม.(2561). การส่งผู้ต้องขงัคืนสู่สังคมของราชทณัฑ์สิงคโปร์.สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 จาก 

https://www.gotoknow.org /posts/647951  

สาํนกัพฒันาพฤตินิสยั กรมราชทณัฑ.์(2561).คู่มือการจดัโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพร์าชทณัฑ.์ 

สาํนกัวจิยัและพฒันาระบบงานราชทณัฑ ์กรมราชทณัฑ.์(2552). สารานุกรมการปฎบิตัต่ิอผู้ต้องขังหญิง

นานาชาต.ิ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพร์าชทณัฑ.์  

http://www.thaiembassy.sg/sites/default%20/files/Singapore%20Prison%25%2020Service.pdf


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

302 

ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 

LEGAL PROBLEMS ON MARINE FISHING LABOUR 

PROTECTIONS 

 

จีรนุช  อภิชนสาคเรศ 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกจิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: armogogo@gmail.com 

ดร.ชญาน์วตั  สัตตบุศย์ 

อาจารย์พเิศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: armcud30@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทําการศึกษาปัญหาในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ตาม

กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซ่ึงออกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจา้ง สภาพการทาํงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

และการให้ความคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล และศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครอง

แรงงานในงานประมงทะเลในกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกบั

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ของประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา เพ่ือ

วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเลในประเทศไทย และหาแนวทางแกปั้ญหาการ

คุม้ครองแรงงานดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าการคุม้ครอง

แรงงานในงานประมงทะเลตามพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบกฎกระทรวงคุม้ครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ยงัไม่มีการกาํหนดนิยามเวลาทาํงานในงานประมงทะเล ทาํให้มีความไม่

ชดัเจนในการกาํหนดเวลาทาํงานและเวลาพกัผ่อนของแรงงานประมง ทั้งยงัมีความไม่เหมาะสมในการกาํหนด

จาํนวนวนัหยุดประจาํปีในงานประมงทะเล รวมตลอดถึงปัญหาความไม่ชดัเจนในเง่ือนไขเก่ียวกบัสุขลกัษณะ

สาํหรับการจดัหอ้งนํ้ าหอ้งสว้มบนเรือประมงทะเลและปัญหาเร่ืองบทกาํหนดโทษท่ีอาจไม่เหมาะสมในปัจจุบนั 

 จากการศึกษาผูว้จิยัเห็นควรเสนอแนะแกไ้ขกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบักาํหนดเวลาทาํงาน กาํหนดจาํนวนวนัหยดุประจาํปี เง่ือนไขเก่ียวกบัสุขลกัษณะสาํหรับการจดั

หอ้งนํ้ าหอ้งสว้มบนเรือประมงทะเล และบทกาํหนดโทษในงานประมงทะเล 

 

คาํสําคญั:แรงงานประมงทะเล , การคุม้ครองแรงงาน 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหา  

 งานประมงทะเลเป็นงานหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แรงงานในงานประมงทะเล

จึงควรได้รับการคุม้ครองไม่น้อยกว่าแรงงานทั่วไป แต่ปรากฏว่าการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล 

ตามกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซ่ึงออกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 มาตรา 22 ยงัพบปัญหาต่างๆ ในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล กล่าวคือ ปัญหาความ 

ไม่ชัดเจนของเวลาทาํงาน โดยกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ขอ้ 5 กาํหนดให้

นายจา้งตอ้งจดัใหลู้กจา้งมีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง ในระยะเวลาการทาํงาน 24 ชัว่โมง และไม่นอ้ยกวา่ 77 

ชัว่โมง ในระยะเวลาการทาํงาน 7 วนั และจดัทาํหลกัฐานเวลาพกัไว ้เพ่ือให้พนกังานตรวจแรงงานตรวจสอบ ใน

กรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น นายจา้งอาจให้ลูกจา้งทาํงานในเวลาพกัไดโ้ดยตอ้งจดัให้มีเวลาพกัชดเชยโดยเร็ว ทาํให้

อาจเกิดปัญหาว่าการกาํหนดเพียงให้นายจา้งจดัเวลาพกัดงักล่าว ลูกจา้งในงานประมงทะเลอาจตอ้งทาํงาน 13 

ชัว่โมงต่อหน่ึงวนั และเวลาพกั10 ชัว่โมงต่อวนั อาจเป็นการแบ่งช่วงพกัทาํใหแ้รงงานประมงไม่ไดรั้บการพกัผอ่น

ต่อเน่ืองในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อสุขภาพร่างกายปัญหาการคุม้ครองใหลู้กจา้งในแรงงานประมงทะเลไดรั้บวนัหยดุ

ท่ีเหมาะสมโดยกฎกระทรวงฯ ขอ้ 12 กาํหนดให้ลูกจา้งมีเพียงวนัหยุดเดียว คือให้ลูกจา้งในงานประมงทะเลมี

วนัหยุดประจาํปีเพียงปีละ 30 วนั ซ่ึงเป็นการกาํหนดให้ลูกจา้งในแรงงานประมงทะเลไดรั้บความคุม้ครองนอ้ย
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กว่าลูกจ้างทั่วไปท่ีได้รับวนัหยุดอนัประกอบด้วยวนัหยุดประจาํสัปดาห์ๆหน่ึงไม่น้อยกว่า 1 วนั วนัหยุดตาม

ประเพณีปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 13 วนั และวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 6 วนั ปัญหาการจดัหอ้งนํ้ าห้อง

ส้วมบนเรือประมง โดยกฎกระทรวงฯ ขอ้ 16 กาํหนดให้นายจา้งจดัให้มีห้องส้วม ในจาํนวนท่ีเพียงพอ เพ่ือให้

เหมาะสมกบัการทาํงานและระยะเวลาการใชชี้วิตบนเรือ โดยไม่มีความชดัเจนถึงความเหมาะสมกบัขนาดของ

เรือประมงในการจดัใหมี้สว้ม จึงก่อใหเ้กิดปัญหาต่อนายจา้งในการปฏิบติัตามกฎหมายไดจ้ริง และปัญหาเร่ืองบท

กาํหนดโทษในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล โดยไม่ว่าจะเป็นการ

กระทาํผิดขอ้ใดในกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ก็ลงโทษไดเ้พียงสถานเดียว คือ

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 144 ฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 22 

อีกทั้งแรงงานในงานประมงทะเลเป็นหน่ึงในกลุ่มเส่ียงในการคา้มนุษย ์ซ่ึงสหรัฐอเมริกาไดน้าํไปพิจารณาในการ

จดัทาํรายงานการคา้มนุษย ์(Trafficking in Persons Report – TIP Report ) อีกดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

(1) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเลในประเทศไทย 

ในต่างประเทศ และระหวา่งประเทศ 

(2) เพ่ือศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเลในประเทศไทย 

(3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

  แมก้ารคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 

2557 ซ่ึงออกโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาํหนดให้การคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล

แตกต่างไปจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และอีกส่วนหน่ึงให้ใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นการคุม้ครองแรงงานทัว่ไป แต่ตามกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง

ทะเล พ.ศ. 2557 ขอ้ 5 ขอ้ 12 ขอ้ 16 ยงัให้ความคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเลในเร่ืองนิยามเวลาทาํงาน 

วนัหยดุประจาํปี การกาํหนดใหจ้ดัหอ้งสว้มบนเรือ ไม่สอดคลอ้งเหมาะสม และไม่ไดก้าํหนดบทกาํหนดโทษทาง

อาญาไว ้อนัเป็นช่องว่างให้นายจา้งสามารถเอาเปรียบลูกจา้ง จนทาํให้ขาดแคลนแรงงานในงานประมงทะเล 

ดังนั้น หากได้ทาํการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเลให้สอดคล้องกัน และเพ่ิม

มาตรการในการใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานในงานประมงทะเลมากข้ึน ยอ่มเป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ

ความมัน่คงทางสงัคมไทยต่อไป ผูว้จิยัจึงเห็นวา่จาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงเพ่ิมเติมบทบญัญติักฎหมายเพ่ือให้

ความคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล เก่ียวกบันิยามเวลาทาํงาน วนัหยดุประจาํปี การกาํหนดใหจ้ดัหอ้งสว้ม

บนเรือ และบทกาํหนดโทษ ใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม 

 

4. วธีิดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยคน้ควา้จากเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นบทบญัญติักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้คิดเห็นต่างๆทั้งของไทยและ
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ของต่างประเทศ เฉพาะอนุสัญญาฉบบัท่ี 188 ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) กฎหมายของประเทศ

ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าวมาวิเคราะห์หาขอ้สรุป ตลอดจนขอ้มูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) ในเวบ็ไซตต์่างๆ 

 

5. สรุป 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล ผูว้จิยัขอสรุป ดงัน้ี 

 5.1 ปัญหาความไม่ชดัเจนของเวลาทาํงาน  

 หลกักฎหมายขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ไดมี้อนุสญัญา ฉบบัท่ี 188 วา่ดว้ยการทาํงานในภาค

การประมง ค.ศ. 2007 มาตรา 13 (ข) มาตรา 14 (ข) และขอ้แนะนาํฉบบัท่ี 7 วา่ดว้ยชัว่โมงในการทาํงานภาคประมง

ทะเล Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920 (No.7) กาํหนดให้เจ้าของเรือประมงจะจัดให้แรงงาน

ประมงมีระยะเวลาพกัตามปกติในช่วงเวลาท่ีเพียงพอต่อสุขภาพและความปลอดภยั ชัว่โมงพกัผ่อนขั้นตํ่าของ

แรงงานประมงสาํหรับเรือประมงทุกขนาดท่ีอยูใ่นทะเลเกินกวา่สามวนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความเหน่ือยลา้ 

โดยชัว่โมงพกัผอ่นขั้นตํ่าตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง และไม่นอ้ยกวา่ 77 ชัว่โมงในช่วงเวลา 

7 วนั เวน้แต่ มีเหตุผลเฉพาะและมีขอ้จาํกดัเป็นการชัว่คราว แต่ตอ้งจดัใหแ้รงงานประมงมีช่วงเวลาพกัผอ่นชดเชย

โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของแรงงานประมงและ

กาํหนดชั่วโมงในการทาํงาน 8 ชั่วโมงต่อวนั หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เห็นไดว้่าหลกักฎหมายขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศกาํหนดชัว่โมงเวลาพกั กาํหนดเวลาทาํงานไวแ้ต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงสภาพปัญหาการ

พกัผอ่นท่ีต่อเน่ืองเพียงพอ เน่ืองจากการกาํหนดเพียงใหมี้เวลาพกั 10 ชัว่โมงต่อวนั ไม่คุม้ครองกรณีนายจา้งจดัให้

ลูกจา้งในแรงงานประมงทาํงานสลบัหยดุพกั ซ่ึงหากภายใน 24 ชัว่โมง นายจา้งกาํหนดให้หยดุพกัเป็นคร้ังๆ ละ

ประมาณ 4 ชัว่โมง เน่ืองจากขั้นตอนการลงอวนจนถึงคดัแยกปลาแต่ละคร้ังใชเ้วลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ชัว่โมง 

ทั้งดว้ยสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัทางอุตสาหกรรมการประมงท่ีทาํใหน้ายจา้งตอ้งการใหมี้การลงอวนหลาย

คร้ังต่อวนั จึงทาํให้ลูกจา้งในแรงงานประมงไม่ไดรั้บการพกัผ่อนอย่างเพียงพอ และยิ่งหากเป็นการออกเรือใน

ระยะยาวยิง่ทาํใหร่้างกายอ่อนเพลียสะสม สุขภาพทรุดโทรม และอาจเกิดอนัตรายในระหวา่งการทาํงานได ้

 ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองแรงงานประมงโดยแบ่งขนาดของเรือท่ี 30 ตนักรอส หาก

เป็นเรือท่ีมีขนาดตํ่ากวา่ 30 ตนักรอส คุม้ครองโดยLabour Standards Law (Law No.49 of April 7, 1947) แต่ถา้เรือ

ขนาด ตั้งแต่ 30 ตนักรอสข้ึนไป จะคุม้ครองโดยMariners'Law (Law No.100, September 1, 1947) ซ่ึงกฎหมายทั้ง

สองฉบบักาํหนดการคุม้ครอง กาํหนดเวลาทาํงานปกติ 8 ชัว่โมงต่อวนั และ40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ เหมือนกนัแต่ใน

Mariners'Law (Law No.100, September 1, 1947) มีการกาํหนดเร่ืองกาํหนดเวลาทาํงานเพ่ิมเติมวา่แมใ้นกรณีเหตุ

จาํเป็นก็ใหลู้กจา้งในแรงงานประมงทาํงานสูงสุดไดไ้ม่เกิน 14 ชัว่โมงต่อวนั และไม่เกิน 72 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ซ่ึง

เท่ากบัวา่ไม่วา่กรณีจาํเป็นเพียงใดลูกจา้งในแรงงานประมงจะมีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนั ผูว้ิจยัเห็นวา่

การควบคุมในการกาํหนดเวลาสูงสุดเป็นการใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานประมงทะเลท่ีเป็นการสอดคลอ้งกบัการ

กาํหนดเวลาพกัไดเ้หมาะสมและแมก้ฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นไม่มีการคุม้ครองไปถึงกรณีนายจา้งใหท้าํงานสลบั

หยดุพกัเช่นกนั แต่ในเวลาปกติลูกจา้งก็ไดรั้บความคุม้ครองโดยการทาํงานไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั และ 40 ชัว่โมง
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ต่อสปัดาห์ เพียงแต่ดว้ยลกัษณะงานของแรงงานประมงท่ีอาจมีความไม่แน่นอนจึงมีการกาํหนดเฉพาะกรณีจาํเป็น

ใหลู้กจา้งในแรงงานประมงทาํงานสูงสุดไดไ้ม่เกิน 14 ชัว่โมงต่อวนั และไม่เกิน 72 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 สหรัฐอเมริกา United State code29 มาตรา 207 มีการกาํหนดชั่วโมงทาํงานของการจ้างงานแรงงาน

ประมงหรืองานท่ีจาํเป็นตอ้งมีชั่วโมงการทาํงานท่ีไม่สมํ่าเสมอให้นายจา้งว่าจ้างลูกจา้งสัปดาห์ละไม่เกิน 40 

ชัว่โมง ซ่ึงหากพิจารณาแลว้เท่ากบัว่าการทาํงานต่อวนัโดยเฉล่ียไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง โดยมาตรา 784.1 ของ

พระราชบญัญติั The Fair Labor Standards ซ่ึงใชบ้งัคบักบัแรงงานทัว่ไป ไดก้าํหนดยกเวน้มิใหน้าํหลกัเกณฑเ์ร่ือง

ช่วงเวลาทาํงานมาบงัคบัใชก้บังานประมงทะเล แต่ให้แต่ละมลรัฐกาํหนดหลกัเกณฑช่์วงเวลาทาํงานของแรงงาน

ประมงเพ่ือใชก้บัแรงงานประมงของบรรดาเรือประมงท่ีข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานดูแลของมลรัฐนั้น อยา่งไรก็ตาม 

ขอบเขตในการศึกษาน้ีมุ่งเพียงกฎหมายกลางของสหรัฐจึงมิไดท้าํการศึกษาในหลกัเกณฑ์ของระดบัมลรัฐ ซ่ึง

ผูว้ิจยัเห็นว่าการให้ความคุม้ครองกบัแรงงานประมงซ่ึงมีสภาพการทาํงานท่ีแตกต่างจากแรงงานทัว่ไปก็ควรมี

กฎหมายเฉพาะในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานประมง และดว้ยลกัษณะของระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา

ท่ีให้บรรดารัฐทั้งปวงยงัคงมีความเป็นอิสระในการตรากฎหมายและหลกัเกณฑใ์นบางเร่ือง จึงทาํให้รูปแบบการ

บงัคบัใชก้ฎหมายอยูใ่นลกัษณะเพ่ือความสอดคลอ้งต่อรูปแบบการปกครองและสภาพภูมิมลรัฐนั้นๆ 

 ประเทศไทยกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 กาํหนดเพียงให้มีเวลาพกัไม่

นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง ในระยะเวลาการทาํงาน 24 ชัว่โมง และไม่นอ้ยกวา่ 77 ชัว่โมง ในระยะเวลาการทาํงานเจ็ดวนั 

แต่หากกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นนายจา้งอาจให้ลูกจา้งทาํงานในเวลาพกัไดเ้พียงจดัให้มีเวลาพกัชดเชยโดยเร็ว ซ่ึง

จากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่การท่ีประเทศไทยไม่มีกาํหนดเวลาทาํงานท่ีแน่นอน และในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นก็ไม่

มีกาํหนดเวลาสูงสุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงาน 

 5.2 ปัญหาวนัหยุดประจาํปีในงานประมงทะเล 

 อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 188 วา่ดว้ยการทาํงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 

ไม่ไดมี้รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีชดัเจน มีเพียงมาตรา 16 (ข) กาํหนดให้ระบุถึงขอ้ตกลงขั้นตํ่าท่ีตอ้งมีอยู่ใน

ขอ้ตกลงการทาํงานของแรงงานประมงตามท่ีปรากฏในภาคผนวก 2 (ฎ) จาํนวนวนัลาประจาํปีโดยไดรั้บคา่จา้ง แต่

ในอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 146 ว่าดว้ยวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีโดยไดรั้บค่าจา้งของ

คนงานเรือเดินทะเล ค.ศ. 1976(Seafares' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No.146) article 2 article 3) 

ซ่ึงนาํมาใชก้บัแรงงานชาวประมงดว้ย กาํหนดให้คนงานประจาํเรือท่ีทาํงานต่อเน่ืองครบ 1 ปี ย่อมมีสิทธิไดรั้บ

วนัหยดุประจาํปีโดยไดรั้บค่าจา้งตามระยะเวลาท่ีกาํหนดซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ในการทาํงาน 1 ปี ถา้คนประจาํเรือ

ทาํงานในปีใดไม่ครบ 1 ปี ให้มีสิทธิในวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปีตามส่วนของระยะเวลาการทาํงานในปีนั้นผูว้จิยั

เห็นว่าหลกักฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศกาํหนดในเร่ืองของวนัหยุดมีเพียงวนัหยุดพกัผ่อน

ประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และหากทาํงานไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิตามส่วน ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบกบัลกัษณะ

การทาํงานทัว่ไปกบังานในแรงงานประมงทะเลแลว้เห็นไดว้า่ลกัษณะการทาํงานของงานประมงทะเลนั้น มีความ

ยากลาํบากไม่นอ้ยกวา่งานทัว่ไปหรืออาจจะมากกวา่ ทั้งตอ้งอาศยัความแข็งแรงโดยมีความพร้อมของร่างกายอยู่

เสมอ แต่มีกาํหนดวนัหยดุเป็นวนัหยดุประจาํปี 30 วนั เพียงอยา่งเดียวไม่มีวนัหยดุอยา่งอ่ืน เม่ือเทียบกบังานทัว่ไป

ท่ีมีวนัหยุดประจาํปี วนัหยุดประจาํสัปดาห์ และวนัหยุดตามประเพณี รวมแลว้ปีหน่ึงมีวนัหยุดมากกว่า 30 วนั 

อยา่งมาก จึงเห็นไดว้า่เป็นการไม่สอดคลอ้งกบัเวลาการพกัผอ่นท่ีเพียงพอ หรือเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
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 กฎหมายของสหรัฐอเมริกา Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988 ไม่ได้กําหนด

วนัหยดุประจาํปีสาํหรับแรงงานประมงไว ้และแรงงานประมงก็ไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงานของพระราชบญัญติั 

The Fair Labor Standards ดังท่ีได้กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ประเทศญ่ีปุ่น Mariners'Law (Law No.100, September 1, 

1947) มาตรา 75 กาํหนดวนัหยดุ 15 วนั ต่อการทาํงานต่อเน่ือง 6 เดือน และจะไดรั้บวนัหยดุ เพ่ิมให้ 5 วนั ทุก 3 

เดือน ส่วน Labour Standards Law มีจาํนวนวนัทาํงานคงท่ีต่อปีข้ึนอยู่กับอายุงาน แต่ไม่นํามาใช้กับลูกจ้างท่ี

ทาํงานบนเรือประมงเห็นได้ว่าแมป้ระเทศญ่ีปุ่นกาํหนดให้ความคุม้ครองลูกจา้งแรงงานประมงทะเลสําหรับ

เรือประมงขนาด 30 ตนักรอสข้ึนไป โดยกาํหนดวนัหยดุประจาํปีเร่ิมตน้ท่ี 15 วนั ต่อการทาํงานครบ 6 เดือน แต่ก็

ให้สิทธิไดรั้บวนัหยุด เพ่ิม 5 วนั ต่อการทาํงานต่อเน่ืองครบทุก 3 เดือน ซ่ึงเป็นการให้ความคุม้ครองลูกจา้งใน

แรงงานประมงนอ้ยกวา่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ คือ 30 วนัต่อ 1 ปี กล่าวคือ ลูกจา้งแรงงานประมงทะเล

ของประเทศญ่ีปุ่นทาํงาน 1 ปี ไดสิ้ทธิวนัหยดุประจาํปีเพียง 25 วนั แต่หากลูกจา้งแรงงานประมงทาํงานต่อเน่ืองไป

อีกก็จะไดรั้บสิทธิวนัหยดุเพ่ิมตามอายกุารทาํงานทุก 3  เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการทาํงานประมงท่ีตอ้ง

ใชส้ภาพร่างกายต่อเน่ือง เม่ือทาํงานหนกัเป็นเวลานานข้ึนก็ควรไดรั้บการพกัผ่อนท่ีมากข้ึนดว้ยเพ่ือให้ร่างกายมี

โอกาสไดฟ้ื้นฟเูพ่ือความพร้อมในการทาํงานแรงงานประมง 

 การคุม้ครองแรงงานทัว่ไปในเร่ืองวนัหยดุลูกจา้งจะไดรั้บสิทธิวนัหยดุตามประเพณีไม่นอ้ยกวา่ 13 วนั 

วนัหยดุประจาํสัปดาห์ๆละ ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั และวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 วนั ซ่ึงหากคาํนวณ

โดยประมาณปีหน่ึงลูกจา้งในแรงงานทัว่ไปจะไดรั้บสิทธิวนัหยดุไม่นอ้ยกวา่ปีละ 67 วนั แต่กฎกระทรวงคุม้ครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 ขอ้ 12 ใหก้าํหนดวนัหยดุประจาํปี เพียงปีละไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพียงอยา่งเดียว 

 5.3 ปัญหาการจดัห้องนํา้ห้องส้วมบนเรือประมง 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ สหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ผูว้ิจยัเห็นวา่แมก้ฎหมายของ

ประเทศไทย กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2557 ขอ้ 16 มีความสอดคลอ้งกบัอเมริกา United 

State code46 มาตรา 11101 กาํหนดโดยคาํนึงประเภทของเรือในการจัดท่ีพกั สถานท่ี เช่น ท่ีซักลา้งทาํความ

สะอาด มีแหล่งนํ้ าร้อนและนํ้ าเยน็อ่างลา้งหนา้และฝักบวัอาบนํ้ าท่ีเหมาะสมและจาํนวนเพียงพอสําหรับลูกเรือ 

และมาตรา 159.7 มีการกาํหนดให้ผูต้รวจการชายฝ่ังซ่ึงได้รับการรับรองสามารถเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ด้าน

สุขอนามยั รวมถึงห้องนํ้ าท่ีตอ้งมาตรฐานดา้นสุขลกัษณะตามท่ีไดก้าํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาของ

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ มาตรา 26 ท่ีกาํหนดให้ท่ีพกัอาศยับนเรือประมงไม่จาํกดัขนาดเรือท่ีชกัธงของ

ประเทศตนตอ้งมีขนาดและคุณภาพท่ีเพียงพอ และมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการทาํงานบนเรือและระยะเวลาการ

ใชชี้วติบนเรือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาตรการต่าง ๆ ดงักล่าว ซ่ึงตอ้งกล่าวถึงเร่ืองอุปกรณ์สุขภณัฑ ์รวมถึง หอ้งสุขา 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการซกัลา้ง และการจดัให้มีนํ้ าร้อนและนํ้ าเยน็ท่ีเพียงพอ แต่เห็นไดว้า่ทั้งกฎหมาย

ของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไม่ไดก้าํหนดขนาดของเรือท่ีชดัเจนวา่ขนาด

เรือเท่าใดควรมีหอ้งนํ้ า ห้องส้วมขนาดเท่าใด เพียงใด จึงเหมาะสม เน่ืองจากปัญหาความไม่ชดัเจนส่งผลต่อการท่ี

นายจา้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งเหมาะสม ผูว้จิยัเห็นวา่การคุม้ครองสุขภาพอนามยัของลูกจา้งแรงงานประมง โดยการ

จัดให้มีห้องนํ้ าห้องส้วมบนเรือสามารถทาํได้และมีความสําคญัต่อการทาํงานบนเรือประมงแต่การคุม้ครอง

นายจา้งหากจะตอ้งถูกลงโทษจากการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายนั้นก็ควรมีความชดัเจนและเหมาะสม

เช่นกนั นอกจากน้ีการกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจดัให้มีห้องนํ้ า ห้องส้วมโดยไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง
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ย่อมเป็นปัญหาในการปฏิบัติให้กับนายจ้าง จึงอาจส่งผลให้ลูกจ้างแรงงานประมงไม่ได้รับความคุ้มครองท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดเรือท่ีแตกต่างกนัสภาพความจาํเป็นและเหมาะสมของการจดัให้มีห้องนํ้ า ห้อง

สว้มบนเรือยอ่มแตกต่างกนั ดงัเช่นประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีกฎหมาย Mariners Law article 81 กาํหนดใหเ้รือขนาด 30 ตนั

กรอสข้ึนไปเจา้ของเรือตอ้งจดัใหมี้หอ้งนํ้ า หอ้งสว้มใหถู้กสุขลกัษณะและความสะอาดบนเรือ 

 5.4 ปัญหาเร่ืองบทกาํหนดโทษ 

 กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มีกาํหนดโทษเท่ากนัดงักล่าว คือ จาํคุกไม่

เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ส่งผลทาํใหก้ารใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งแรงงานประมง

ทะเลในแต่ละเร่ืองนั้นนายจา้งใหค้วามเกรงกลวัต่อโทษไม่ต่างกนั ในขณะท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 คุม้ครองแรงงานทัว่ไปนั้นมีโทษตํ่าท่ีสุดคือ จาํคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และโทษสูงท่ีสุด 

คือ จาํคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท ดงันั้น การกาํหนดโทษอตัราเดียวสําหรับการคุม้ครองแรงงาน

ประมงทะเลจึงยงัไม่เหมาะสม และหากพิจารณาอนุสัญญาเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศ มีเพียงมาตรการบงัคบั

ทางแพง่ เช่น กรณีลูกเรือตกคา้ง กาํหนดใหน้ายจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย แต่ไม่สามารถกาํหนดบทลงโทษทางอาญา

ใหบ้งัคบัใชก้บัประเทศสมาชิกได ้สาํหรับสหรัฐอเมริกา Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988 

มาตรา 4507 ไดก้าํหนดโทษทางอาญาไวใ้ชบ้งัคบักบัแรงงานในงานประมงทะเลดว้ย โดยไม่มีการกาํหนดโทษใน

แต่ละความผิดเช่นเดียวกบัประเทศไทย ส่วนประเทศญ่ีปุ่นแมไ้ม่ไดก้าํหนดโทษทางอาญาเก่ียวกบัการคุม้ครอง

แรงงานประมงทะเลไวโ้ดยเฉพาะ แต่มีกาํหนดโทษไวใ้นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

มาตรา 117 - 121 สาํหรับเรือประมงขนาดนอ้ยกวา่ 30 ตนักรอส และกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติักฎหมายชาวประมง 

มาตรา 122 - 135 สําหรับเรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตนักรอสข้ึนไป ซ่ึงเป็นการจดัระดับอตัราโทษให้มีความ

แตกต่างและเหมาะสมกบัฐานความผิดทั้งเพ่ิมความเกรงกลวัต่อโทษในฐานความผิดท่ีสาํคญั เช่น ในเรือประมง

ขนาด 30 ตนักรอสข้ึนไป ใน article 123 ความผิดเก่ียวกบัความปลอดภยักาํหนดอตัราโทษถึงอตัราโทษจาํคุกไม่

เกิน 5 ปี หรือความผิดเก่ียวกบัการรักษาชีวิตมนุษย ์กาํหนดอตัราโทษถึงอตัราโทษจาํคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่

เกิน 1 ลา้นเยน แต่หากเป็นความผิดเพียงเก่ียวกบัเอกสาร เช่น สัญญาจา้ง กาํหนดอตัราโทษเพียงจาํคุกไม่เกิน 6 

เดือน หรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน เป็นตน้ 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

 6.1 การกาํหนดนิยามเวลาทาํงานในงานประมงทะเล 

 หลกักฎหมายขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ สหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น พบวา่กาํหนดให้มี

เวลาทาํงานในงานประมงทะเลโดยเฉล่ีย จาํนวน 8 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงถา้มีการคุม้ครองแรงงานประมงทะเลโดย

กาํหนดเวลาทาํงานในงานประมงทะเลใหแ้น่นอนแลว้จะทาํให้แรงงานประมงทะเลมีเวลาพกัท่ีติดต่อกนัเป็นเวลา

แน่นอนและเพียงพอต่อร่างกาย ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่เพ่ือความปลอดภยัในการทาํงานและสุขภาพของแรงงานประมง

ควรกาํหนดนิยามเวลาทาํงานใหช้ดัเจน เป็นเวลาจาํนวน 8 ชัว่โมงต่อวนั นอกจากนั้น ควรพิจารณากาํหนดเพดาน

ชัว่โมงการทาํงานสูงสุดต่อวนั เห็นไดจ้ากประเทศญ่ีปุ่น นอกจากมีกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองแรงงานประมง

โดยแบ่งขนาดของเรือท่ีขนาด 30 ตนักรอส โดยเรือท่ีมีขนาดตํ่ากวา่ 30 ตนักรอส มี Labour Standards Law (Law 

No.49 of April 7, 1947) คุ ้มครอง แต่ถา้เรือขนาด ตั้ งแต่ 30 ตันกรอสข้ึนไป จะมีMariners'Law (Law No.100, 
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September 1, 1947) คุม้ครอง ซ่ึงกฎหมายทั้งสองฉบบักาํหนดการคุม้ครอง กาํหนดเวลาทาํงานปกติ 8 ชัว่โมงต่อ

วนั และ40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เหมือนกนัแต่ใน Mariners'Law (Law No.100, September 1, 1947) มีการกาํหนด

เร่ืองกาํหนดเวลาทาํงานเพ่ิมเติมวา่แมใ้นกรณีเหตุจาํเป็นก็ใหลู้กจา้งในแรงงานประมงทาํงานสูงสุดไดไ้ม่เกิน 14 ชัว่โมง

ต่อวนั และไม่เกิน 72 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงเท่ากบัวา่ไม่วา่กรณีจาํเป็นเพียงใดลูกจา้งในแรงงานประมงจะมีเวลาพกั

ไม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนั เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่แรงงานประมงไทยจะไดรั้บการพกัผอ่นท่ีเพียงพอในแต่ละวนั 

 6.2 วนัหยุดประจาํปีในงานประมงทะเล 

 เม่ือพิจารณาแม้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้กําหนดวนัหยุดประจาํปีสําหรับแรงงาน

ชาวประมงไว ้แต่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศกาํหนดให้คนงานประจาํเรือท่ีทาํงานต่อเน่ืองครบ 1 ปี ยอ่มมี

สิทธิไดรั้บวนัหยดุประจาํปีโดยไดรั้บค่าจา้งตามระยะเวลาท่ีกาํหนดซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ในการทาํงาน 1 ปี ถา้คน

ประจาํเรือทาํงานในปีใดไม่ครบ 1 ปี ใหมี้สิทธิในวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปีตามส่วนของระยะเวลาการทาํงานในปี

นั้น และประเทศญ่ีปุ่น กาํหนดว่าลูกจา้งท่ีทาํงานบนเรือท่ีมีขนาด 30 ตนักรอส หรือมากกว่าข้ึนไป เม่ือลูกจา้ง

ทาํงานต่อเน่ืองกนัครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุประจาํปีได ้15 วนั โดยไดรั้บค่าจา้ง และถา้ลูกจา้งทาํงานกบันายจา้งเดิม

มากกวา่ 1 ปี ลูกจา้งมีสิทธิหยดุเพ่ิมข้ึนอีก 3 วนัสาํหรับทุกๆ 3 เดือนท่ีลูกจา้งทาํงาน ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ควรกาํหนดให้

ลูกจา้งในแรงงานประมงทะเลมีสิทธิหยดุไดม้ากกวา่ 30 วนัต่อปีโดยอาจพิจารณาเพ่ิมจาํนวนวนัใหส้าํหรับลูกจา้ง

ท่ีทาํงานต่อเน่ืองครบ 1 ปีข้ึนไป เพ่ิมให้อีก 3 วนั ตามอายุงานทุกๆ 3 เดือน เน่ืองจากหากพิจารณาการคุม้ครอง

แรงงานทัว่ไปในเร่ืองวนัหยดุลูกจา้งจะไดรั้บสิทธิวนัหยดุตามประเพณีไม่นอ้ยกวา่ 13 วนั วนัหยดุประจาํสปัดาห์ๆ

ละ ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั และวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 วนั ซ่ึงหากคาํนวณโดยประมาณปีหน่ึงลูกจา้ง

ในแรงงานทัว่ไปจะไดรั้บสิทธิวนัหยุดไม่น้อยกว่าปีละ 67 วนั แต่กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง

ทะเล พ.ศ.2557 ขอ้ 12 ใหก้าํหนดวนัหยดุประจาํปี เพียงปีละไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพียงอยา่งเดียว จึงเป็นการท่ีลูกจา้ง

ในแรงงานประมงทะเลซ่ึงมีลกัษณะงานท่ียากลาํบากกว่าแรงงานทั่วไปแต่กลบัได้รับความคุม้ครองในเร่ือง

วนัหยุดน้อยกว่าแรงงานทั่วไป ผูว้ิจัยจึงเห็นควรกาํหนดวนัหยุดประจาํปีในแรงงานประมงทะเลเพ่ิมข้ึนโดย

นอกจากกาํหนดวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีขั้นตํ่าแลว้ให้กาํหนดวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีเพ่ิมข้ึนตามอายงุานของ

ลูกจา้งอนัเป็นการกาํหนดในลกัษณะเดียวกบัหลกัการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศญ่ีปุ่น 

 6.3 ปัญหาการจดัห้องนํา้ห้องส้วมบนเรือประมง 

 แมก้ฎหมายของประเทศไทย กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2557 ขอ้ 16 มีความ

สอดคลอ้งกบัอเมริกา United State code46 มาตรา 11101 กาํหนดโดยคาํนึงประเภทของเรือในการจดัท่ีพกั สถานท่ี 

เช่น ท่ีซกัลา้งทาํความสะอาด มีแหล่งนํ้ าร้อนและนํ้ าเยน็อ่างลา้งหน้าและฝักบวัอาบนํ้ าท่ีเหมาะสมและจาํนวน

เพียงพอสําหรับลูกเรือ และมาตรา 159.7 มีการกาํหนดให้ผูต้รวจการชายฝ่ังซ่ึงได้รับการรับรองสามารถเข้า

ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย รวมถึงห้องนํ้ าท่ีต้องมาตรฐานด้านสุขลักษณะตามท่ีได้กําหนดไว ้และ

สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ มาตรา 26 ท่ีกาํหนดให้ท่ีพกัอาศยับนเรือประมงไม่

จาํกดัขนาดเรือท่ีชกัธงของประเทศตนตอ้งมีขนาดและคุณภาพท่ีเพียงพอ และมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการทาํงาน

บนเรือและระยะเวลาการใชชี้วติบนเรือ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มาตรการต่าง ๆ ดงักล่าว ซ่ึงตอ้งกล่าวถึงเร่ืองอุปกรณ์

สุขภณัฑ ์รวมถึง ห้องสุขา และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการซกัลา้ง และการจดัใหมี้นํ้ าร้อนและนํ้ าเยน็ท่ีเพียงพอ 

แต่เห็นไดว้า่ทั้งกฎหมายของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไม่ไดก้าํหนดขนาด
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ของเรือท่ีชดัเจนวา่ขนาดเรือเท่าใดควรมีหอ้งนํ้ า หอ้งสว้มขนาดเท่าใด เพียงใด จึงเหมาะสม เน่ืองจากปัญหาความ

ไม่ชดัเจนส่งผลต่อการท่ีนายจา้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งเหมาะสม ผูว้จิยัเห็นวา่การคุม้ครองสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง

แรงงานประมง โดยการจัดให้มีห้องนํ้ าห้องส้วมบนเรือสามารถทําได้และมีความสําคัญต่อการทาํงานบน

เรือประมงแต่การคุม้ครองนายจา้งหากจะตอ้งถูกลงโทษจากการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายใดกฎหมายนั้นก็ควรมีความ

ชดัเจนและเหมาะสมเช่นกนั นอกจากน้ีการกาํหนดให้นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ห้องนํ้ า ห้องส้วมโดยไม่สอดคลอ้งกบั

สภาพความเป็นจริงย่อมเป็นปัญหาในการปฏิบติัใหก้บันายจา้ง จึงอาจส่งผลให้ลูกจา้งแรงงานประมงไม่ไดรั้บ

ความคุม้ครองท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดเรือท่ีแตกต่างกนัสภาพความจาํเป็นและเหมาะสมของการจดัให้

มีห้องนํ้ า ห้องส้วมบนเรือยอ่มแตกต่างกนั ดงัเช่นประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีกฎหมาย Mariners Law article 81 กาํหนดให้

เรือขนาด 30 ตนักรอสข้ึนไปเจา้ของเรือตอ้งจดัใหมี้หอ้งนํ้ า หอ้งสว้มใหถู้กสุขลกัษณะและความสะอาดบนเรือ 

 6.4 ปัญหาเร่ืองบทกาํหนดโทษ 

 อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศ มีเพียงมาตรการบงัคบัทางแพง่ 

เช่น กรณีลูกเรือตกคา้ง กาํหนดใหน้ายจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย แต่ไม่สามารถกาํหนดบทลงโทษทางอาญาใหบ้งัคบั

ใช้กับประเทศสมาชิกได้ สําหรับสหรัฐอเมริกา Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988 มาตรา 

4507 ไดก้าํหนดโทษทางอาญาไวใ้ชบ้งัคบักบัแรงงานในงานประมงทะเลด้วย โดยไม่มีการกาํหนดโทษในแต่ละ

ความผิดเช่นเดียวกบัประเทศไทย ส่วนประเทศญ่ีปุ่นไดก้าํหนดโทษโดยใชข้นาดเรือในการแบ่งกาํหนดโทษ แม้

ประเทศไทยจะกาํหนดโทษทางอาญาสอดคลอ้งกับสหรัฐอเมริกาแต่เน่ืองจากระบบกฎหมาย และสภาพภูมิ

ประเทศท่ีแตกต่างของแต่ละมลรัฐ สหรัฐอเมริกาจึงกาํหนดกฎหมายในลกัษณะเป็นเพียงกฎหมายกลาง ซ่ึง

แตกต่างจากระบบกฎหมายประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยกําลังเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซ่ึง

สหรัฐอเมริกาเป็นผูจ้ดัระดบัมาตรฐานขั้นตํ่าในการขจดัการคา้มนุษยห์รือเทียร์นั้น ประเทศไทยจึงมีความจาํเป็น

ในการดาํเนินการลงโทษทางอาญาอยา่งจริงจงัต่อผูก้ระทาํผิดต่อแรงงานประมงซ่ึงอยูก่ลุ่มอาชีพท่ีมีความเส่ียงต่อ

การคา้มนุษยเ์พ่ือใหป้ระเทศไทยไดรั้บการเล่ือนระดบัมาตรฐานขั้นตํ่าในการขจดัการคา้มนุษย ์หรือเทียร์ ใหดี้ข้ึน

จาก Tier 2 ต่อไป 

 

7. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวชิาการเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 หมวด 3/1 

กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี มาตรา 90/1 กาํหนดคาํนิยาม “ลูกหน้ี” ท่ีเป็นบริษทัจาํกดั หรือ

บริษทัมหาชน และสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเน่ียน ตามกฎกระทรวงเท่านั้น ท่ีสามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู

กิจการในชั้นศาลได ้ซ่ึงยงัมีสหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์ประเภทประมง สหกรณ์ประเภทนิคม สหกรณ์

ประเภทร้านคา้ สหกรณ์ประเภทบริการ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์ไม่อาจใชป้ระโยชน์จากกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการได ้

ทั้งท่ีจริงปัจจุบนัสหกรณ์อีก 6 ประเภทท่ีกล่าวมา มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่นอ้ยไปกวา่

สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเน่ียน จากการศึกษาพบว่ากฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของต่างประเทศให้โอกาสลูกหน้ีเป็น

สหกรณ์ทุกประเภท สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได ้โดยไม่คาํนึงถึงขนาดและประเภทของสหกรณ์ 

ดงันั้น สหกรณ์อีก 6 ประเภท จึงควรท่ีจะใชป้ระโยชน์จากกฎหมายฟ้ืนฟกิูจการของไทยไดเ้ช่นกนั 

 

คาํสําคญั: ฟ้ืนฟกิูจการ, ลูกหน้ี, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สหกรณ์ เป็นรูปแบบธุรกิจหน่ึง ท่ีถูกออกแบบข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาและช่วยเหลือใหก้บักลุ่มบุคคล ผูท่ี้มี

ฐานะอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ไดร้วมกลุ่มกนัด้วยความสมคัรใจ จดัตั้งเป็นสหกรณ์ เพ่ือสนองความตอ้งการอนั

จาํเป็นและความหวงัร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เพ่ือช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตาม

หลกัการและอุดมการณ์สหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์ เป็นระบบผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท่ีให้

ความสาํคญักบัเจา้ของทุน และสงัคมนิยม ท่ีรัฐเป็นเจา้ของทุนเพียงผูเ้ดียว 

สหกรณ์เกิดข้ึนคร้ังแรกในทวปียโุรป ระหวา่งศตวรรษท่ี 18 และ 19 ในขณะท่ีมีการปฏิวติัอุตสาหกรรม 

(Industrial Revolution) ทาํให้ประชาชนเขา้มาอยู่ในเมืองอย่างแออดั จึงทาํให้ร้านคา้คิดแต่จะเอากาํไรและเอา

เปรียบผูบ้ริโภคโดยการปลอมปนสินคา้ ส่วนกรรมกรในโรงงาน ท่ีไดค้่าจา้งเป็นเงินก็ไม่ไดรั้บค่าจา้งเหล่านั้น แต่

จะไดรั้บสินคา้จากร้านคา้ในโรงงาน จึงทาํใหน้กัวิชาการในสมยันั้นหลายคนไดคิ้ดแกปั้ญหาดว้ยการรวมกลุ่มกนั

และสร้างกฎของตนเองข้ึนใช ้ซ่ึงไดมี้การทดลองหลายวิธี แนวคิดแรกคือการไม่แสวงหากาํไร (A way to protect 

the interests of the less powerful member of society)0

1 โดยการลงเงินกองกลางรวมกนัไปซ้ือของกบัพ่อคา้ แลว้

นาํมาแบ่งปันกนัอยา่งเท่าๆ กนัทุกช้ิน พวกเขาก็ประหลาดใจเม่ือพบวา่เกิดประหยดัเงินมากกวา่การใชว้ิธีต่างคน

ต่างไปซ้ือสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีไดรั้บดีข้ึน1

2  

สาํหรับในประเทศไทย เบ้ืองตน้ไดน้าํแนวคิด “สหกรณ์” มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจใหแ้ก่

ชาวนาท่ีประสบปัญหาหน้ีสินและไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ ก่อนมีการจดัตั้งสหกรณ์ ประเทศไทยไดจ้ดัส่ง

ขา้ราชการ ไปศึกษาวิธีการสหกรณ์ในประเทศอินเดีย โดยเลือกรูปแบบสหกรณ์แบบไรฟ์ไฟเซน (Raiffeisen) ท่ี

กาํเนิดจากประเทศเยอรมนี เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีใชก้บัสหกรณ์ขนาดเล็ก มีขอบเขตดาํเนินงานแคบๆ สมาชิก

                                                   
1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, (2550), ประวตัิการสหกรณ์ในประเทศไทย. หนา้ 4 
2 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2550), ประมวลสาระชุดวิชาสหกรณ์นานาชาต,ิหน่วยท่ี 5. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : ห้าง

หุ้นส่วนจาํกดัแสงจนัทร์การพิมพ,์ 2548. หนา้. หนา้ 22. 
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รู้จกักนัดี จึงน่าจะควบคุมซ่ึงกนัและกนัได ้การจดัตั้งสหกรณ์ในสมยันั้น ไดใ้ชพ้ระราชบญัญติัสมาคมเพ่ิมเติม 

พทุธศกัราช 2459 เป็นเคร่ืองมือกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัตั้ง การดาํเนินงาน การใหส้ภาพนิติบุคคล ตลอดจนการ

ให้ความคุม้ครองแก่สหกรณ์ เม่ือราษฎรเห็นประโยชน์ รัฐบาลจึงตรากฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ข้ึนเป็นการเฉพาะ

ฉบบัแรก คือ พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2471 แมจ้ะมีการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์มาหลายคร้ัง ปัจจุบนัไดมี้

การใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายฉบบัน้ี จะมีการแบ่งสหกรณ์เป็น 7 ประเภท2

3 คือ 

สหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์ประเภทประมง สหกรณ์ประเภทนิคม สหกรณ์ประเภทร้านคา้ สหกรณ์

ประเภทบริการ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2560 ก็ให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ในการรวมกนัเป็นสหกรณ์และก็บญัญติัให้

รัฐบาลพึงส่งเสริม สนบัสนุน คุม้ครอง และสร้างเสถียรภาพ ใหแ้ก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ แต่ดว้ยสภาพการ

แข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั ท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงและเสรี อาจทาํใหธุ้รกิจหลายๆ ธุรกิจรวมทั้งธุรกิจใน

รูปแบบของสหกรณ์ ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน นาํไปสู่การมีหน้ีสินลน้พน้ตวัจนไม่สามารถ

ดาํเนินกิจการสหกรณ์ต่อไปได ้จนสุดทา้ยแลว้ตอ้งถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือถูกฟ้องคดีลม้ละลาย หรือตอ้งชาํระบญัชี 

เลิกสหกรณ์ ปิดกิจการลง อาจส่งผลเสียข้ึนในทางเศรษฐกิจโดยรวม เพราะการลม้ละลาย อาจลุกลามก่อให้เกิด

ปฏิกิริยาลูกโซ่หรือทฤษฏีโดมิโน (Dominoism) ต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม3

4  

การฟ้ืนฟูกิจการ (Reorganization) ถือเป็นแนวความคิดท่ีให้โอกาสแก่ลูกหน้ีท่ีตอ้งประสบกบัปัญหา

ทางการเงิน แมจ้ะเห็นวา่ลูกหน้ีถึงขนาดมีหน้ีสินลน้พน้ตวัแลว้ก็ตาม แต่หากยงัพอมีหนทางท่ีจะสามารถดาํเนิน

กิจการต่อไปได ้การปล่อยให้กิจการตอ้งปิดตวัลงดว้ยการถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายหรือชาํระบัญชี อาจส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได ้โดยกฎหมายฟ้ืนฟกิูจการ จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ 

เม่ือลูกหน้ีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแลว้ตามกฎหมาย เจา้หน้ีจะถูกห้ามไม่ให้กระทาํการใดๆ ไม่ว่าในทาง

แพง่หรือลม้ละลาย รวมไปถึงการบงัคบัคดีไม่ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงกรณีเรียกวา่ สภาวะพกัการชาํระหน้ี (Automatic Stay) 

เพ่ือใหโ้อกาสลูกหน้ีในการบริหารจดัการกิจการของตนต่อไป ใหโ้อกาสลูกหน้ีไดฟ้ื้นตวั (Fresh Start)4

5   

ประเทศไทยไดมี้มาตรการการฟ้ืนฟกิูจการเป็นคร้ังแรก ในหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู

กิจการของลูกหน้ี แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 24835

6 แต่เม่ือพิจาณาแลว้จะพบวา่ยงัมีมาตรการทาง

กฎหมายท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยลูกหน้ีท่ีจะขอรับประโยชน์จากกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ

ไดต้อ้งเป็นลูกหน้ีท่ีมีสถานะทางกฎหมายเป็นบริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชน หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง ซ่ึงในปีพุทธศักราช 2557 ได้กําหนดให้สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเน่ียน เป็นนิติบุคคลอ่ืนตาม

กฎกระทรวง6

7 การกาํหนดเช่นนั้น ทาํให้สหกรณ์ท่ีเหลืออีก 6 ประเภท ท่ีประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

                                                   
3 กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(2548).กฎกระทรวงกาํหนดประเภทของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พทุธศกัราช 2548.  
4 ภูมิ โชคเหมาะ, ไกรสร บารมีอวยชยั, วิชา มหาคุณ และชีพ จุลมนต.์ กฎหมายลม้ละลายเปรียบเทียบ. เอกสารประกอบ คาํบรรยาย 

คณะนิติศาสตร์. มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, หนา้ 36. 
5 สานิต กระต่ายทอง. (2552).ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟกิูจการของลุกหน้ี : ศึกษากรณีลูกหน้ีผูป้ระกอบกิจการรายเดียวและ

กิจการห้างหุ้นส่วน. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม. หนา้ 2 – 3. 
6 วิชา มหาคุณ (2553) คาํอธิบายกฎหมายลม้ละลายและฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี. กรุงเทพ: สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ. พิมพค์ร้ังท่ี 13. หนา้ 31. 
7 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 131, (ตอนท่ี 61 ก). หนา้ 1. 
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ชั่วคราว หรือ มีหน้ีสินล้นพน้ตัวและมีหน้ีไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท7

8 ไม่สามารถรับประโยชน์จากกฎหมาย

ลม้ละลายในส่วนของการฟ้ืนฟูกิจการได ้แมจ้ะมองว่าสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเน่ียน หากลม้ละลายจะส่งผล

กระทบต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่สู่วงกวา้งในสังคม ซ่ึงก็ลว้นแลว้แต่เป็นความจริง แต่ไม่ทั้งหมด เพราะหากหนักลบัมา

มองสหกรณ์ภายในประเทศไทยทั้งหมดมีจาํนวน 8,236 สหกรณ์ มีสหกรณ์ประเภทเครดิตยเูน่ียนจาํนวน 559 แห่ง 

ส่วนสหกรณ์ทั้ง 6 ประเภท มีทั้งหมด 7,677 แห่ง8

9 ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีมากกวา่สหกรณ์ ประเภทเครดิตยเูน่ียนจาํนวน

มากหลายเท่าตวั ดงันั้น หากมีการเปิดโอกาสใหส้หกรณ์อีก 6 ประเภท เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการตามกฎหมาย

ได ้ก็จะช่วยในการแกปั้ญหาความยุง่ยากในกิจการของตนให้ดาํเนินกิจการต่อไป อนัจะก่อให้เกิดผลดีให้แก่ทั้ง

เจา้หน้ีท่ีมีโอกาสไดรั้บชาํระหน้ีจากสหกรณ์ หากแผนฟ้ืนฟกิูจการประสบความสาํเร็จและสหกรณ์ฯ ก็จะสามารถ

รักษาธุรกิจของสมาชิกทุกคนไวไ้ด ้โดยไม่ตอ้งเสียกิจการไป กิจการของสหกรณ์ก็จะมีโอกาสท่ีจะกลบัฟ้ืนตวั 

(Fresh Start) มาดําเนินธุรกิจได้ดั่งเดิมอันเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ของประเทศ ให้

ขบัเคล่ือนอยา่งมีเสถียรภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ท่ีไดมี้การรับรองใหไ้ว ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาถึงความความหมายและความสาํคญัของสหกรณ์ รวมทั้งแนวคิดกฎหมายสหกรณ์และ

กฎหมายฟ้ืนฟกิูจการกรณีลูกหน้ีเป็นสหกรณ์ 

(2) เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการกรณีลูกหน้ีเป็น

สหกรณ์ ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ และตามแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ

คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL)  

(3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาอนัเกิดจากขอ้จาํกดัของหลกักฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขการ

เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่สหกรณ์ทุกประเภท

ทุกราย สมควรท่ีจะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการได ้

(4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของกฎหมายไทยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพ่ือนาํมาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัหลกัการและอุดมการณ์สหกรณ์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ศึกษาถึงความสําคญัของสหกรณ์ในประเทศไทยปัจจุบนั รวมทั้งกฎหมายไทยและศึกษา หลกัการ 

สาระสําคญั เง่ือนไขในการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการกรณีลูกหน้ีเป็นสหกรณ์ในต่างประเทศ ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส และตามแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลายของคณะกรรมาธิการ

วา่ดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL)  

                                                   
8 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 90/3 บญัญติัว่า “เม่ือลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัและเป็นหน้ีเจา้หน้ีคนเดียวหรือ

หลายคนรวมกนัเป็นจาํนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบลา้นบาท ไม่ว่าหน้ีนั้นจะถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม ถา้มีเหตุ

อนัสมควรและมีช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี บุคคลตามมาตรา 90/4 อาจยืน่คาํร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟกิูจการได”้. 
9 กรมส่งเสริมสหกรณ์. สารสนเทศสหกรณ์. เขา้ถึงไดจ้าก: www.cpd.go.th/cpdth2560. 

http://www.cpd.go.th/cpdth2560
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  ขั้นตอนต่อไปในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ี ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 

2483 ในส่วนของการฟ้ืนฟกิูจการในหมวด 3/1 โดยเร่ิมจากวเิคราะห์เง่ือนไขการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการวา่

มีเง่ือนไขอยา่งไรบา้ง  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 

หนงัสือ บทความ เอกสาร และวารสาร กฎหมาย รายงานการวิจยั สารสนเทศ (Information) ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยนาํเอาขอ้มูลจากเอกสารมาวเิคราะห์หาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 มาตรการทางกฎหมายฟ้ืนฟกิูจการ ตามพระราชบญัญติัลม้ละลายพทุธศกัราช 2483 ในหมวด 3/1 วา่ดว้ย

กระบวนการพิจารณาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี กาํหนดใหส้หกรณ์ประเภทเครดิตยเูน่ียน เพียงประเภท

เดียวเท่านั้น เป็นนิติบุคคลอ่ืนตามกฎกระทรวง ท่ีสามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในศาลได ้เม่ือพิจารณา

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งละเอียดแลว้ พบประเด็นปัญหาทางกฎหมายท่ีสาํคญัดงัน้ี 

(1) ปัญหาเก่ียวกับลูกหน้ีผู ้มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 

พุทธศกัราช 2483 พบวา่ยงัมีสหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์ประเภทประมง สหกรณ์ประเภทนิคม สหกรณ์

ประเภทร้านคา้ สหกรณ์ประเภทบริการ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์ไม่สามารถเขา้ สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการได ้ 

โดยกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส รวมทั้งแนวทางการร่าง

กฎหมายลม้ละลายของแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลายของคณะกรรมาธิการว่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่ง

ประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ไดก้าํหนดให้ผูท่ี้สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไดน้ั้น มีทั้ ง

บุคคลธรรมดา พ่อคา้ ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ซ่ึงกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการในต่างประเทศดงักล่าวซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น

ตน้แบบกฎหมายฟ้ืนฟกิูจการของไทยนั้น ใหโ้อกาสลูกหน้ีท่ีเป็นสหกรณ์เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการไดโ้ดยไม่

จาํกดัประเภท หรือขนาดของกิจการ แต่จะมองถึงลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจเป็นสาํคญั 

 (2) ปัญหาเก่ียวกบัจาํนวนหน้ีท่ีถือวา่เขา้เง่ือนไขในการฟ้ืนฟูกิจการ ท่ีจะเขา้สู่ขบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้

นั้น ตอ้งมีหน้ีสินลน้พน้ตวัไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท การกาํหนดเง่ือนไขจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าสิบลา้นบาทดงักล่าวทาํ

ให้ลูกหน้ีท่ีเป็นสหกรณ์ทุกประเภทบางราย ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากกระบวนการดงักล่าวได ้แต่กฎหมาย

ฟ้ืนฟกิูจการของประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และสาธารณรัฐฝร่ังเศส รวมทั้งแนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลาย

ของคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) กาํหนดเง่ือนไขไว้

เพียงใหลู้กหน้ีหรือเจา้หน้ีสามารถแสดงใหศ้าลเห็นไดว้า่ ลูกหน้ีไม่สามารถท่ีจะชาํระหน้ีไดเ้ท่านั้น ก็สามารถเขา้สู่

กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการได ้ไม่เอาจาํนวนหน้ี มาเป็นเง่ือนไขในการเขา้สู่ขบวนการฟ้ืนฟกิูจการ  

(3) ปัญหาเก่ียวกับมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ พบว่าการ

ดาํเนินงานสหกรณ์จะเป็นไปในสองลกัษณะ กล่าวคือ การดาํเนินการในฐานะสหกรณ์ และการดาํเนินงานใน

ฐานะองคก์ารธุรกิจ ซ่ึงในการดาํเนินการในฐานะสหกรณ์นั้น จะดาํเนินการตามหลกัการสหกรณ์ 7 ขอ้ โดยเฉพาะ

ขอ้ท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย จะเป็นหลกัการท่ีสาํคญัท่ีสุด โดยสหกรณ์จะแสดงออกดว้ย
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รูปแบบของมติท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงในการยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟกิูจการกรณีลูกหน้ีเป็นสหกรณ์ โดยภาคสมคัรใจ ก็เป็น

กรณีท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงสถานะของสหกรณ์ เพราะหากการฟ้ืนฟูกิจการไม่เป็นผลสาํเร็จตามแผน ศาลก็

อาจสั่งให้พิทักษ์ทรัพยข์องลูกหน้ีเด็ดขาดได้ ตามกฎหมายลม้ละลาย แต่ปรากฏว่าการท่ีกาํหนดให้สหกรณ์

ประเภทเครดิตยเูน่ียน เป็นนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา 90/1 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 เป็นการ

ดาํเนินการท่ีมิไดมี้การศึกษา วิจยั หรือคน้ควา้ อย่างใดๆ มาก่อน จึงมิไดก้าํหนดให้เร่ืองน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุม

ใหญ่ หรือมติคณะกรรมการตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ จึงก่อใหเ้กิดความแตกแยกอยา่งรุนแรงเป็นสองฝ่ายของสมาชิก

สหกรณ์  

(4) ปัญหาเก่ียวกับเม่ือมีคาํสั่งศาลให้สหกรณ์เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ยงัตอ้งดาํเนินการตาม

กฎหมายสหกรณ์ พบวา่การฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั ศาลลม้ละลายกลาง มีคาํสั่งให้

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จํากัด ซ่ึงเป็นลูกหน้ีเป็นผู ้บริหารแผน จึงทําให้ระหว่างการบริหารแผน 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จาํกดั จะตอ้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์เป็นประจาํทุกปี ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงส่งผลให้การบริการแผนขาด

ความต่อเน่ือง และไม่สามารถปรับโครงสร้างหรือหาวิธีการในการชาํระหน้ี ตามแผนฟ้ืนฟูไดอ้ย่างเต็มท่ีและมี

ประสิทธิภาพ  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 (1) ปัญหาเก่ียวกบัลูกหน้ีผูมี้สิทธิเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ  

 เป็นปัญหาเกิดจากท่ีพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 90/1 ไดบ้ญัญติันิยามของคาํวา่ 

ลูกหน้ีใหห้มายความวา่ ลูกหน้ีท่ีเป็นบริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตามกฎกระทรวง 

เท่านั้น เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ ดงันั้น ลูกหน้ีสหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์ประเภทประมง 

สหกรณ์ประเภทนิคม สหกรณ์ประเภทร้านคา้ สหกรณ์ประเภทบริการ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์มิใช่ลูกหน้ี

ตามบทนิยามดงักล่าว หากกฎหมายฟ้ืนฟูกิการจะกาํหนดสหกรณ์ประเภทใด ควรไดรั้บการฟ้ืนฟูกิจการหรือไม่

นั้น ควรมองถึงความสาํคญัของสหกรณ์เป็นสาํคญั ไม่ควรใหเ้ฉพาะสหกรณ์ประเภทใดประเภทหน่ึง เพราะลูกหน้ี

สหกรณ์ทุกประเภท ไม่วา่จะขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ ต่างเป็นหน่วยธุรกิจทางเศรษฐกิจขอประเทศไทยท่ีสาํคญั 

จึงควรแก้ไขบทนิยามของคาํว่า ลูกหน้ี ตามมาตรา 90/1 แห่งพระราชบัญญติัลม้ละลายพุทธศักราช 2483 ให้

หมายความวา่ “ลูกหน้ีท่ีเป็นบริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั สหกรณ์ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

เพ่ือจะไดค้รอบคลุมถึงสหกรณ์ทุกประเภท 

 2. ปัญหาเก่ียวกบัจาํนวนหน้ีท่ีถือวา่เขา้เง่ือนไขในการฟ้ืนฟกิูจการ  

 เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท่ีลูกหน้ีท่ีเป็นสหกรณ์ทุกประเภท จะสามารถเขา้สู่กระบวนการการ

ฟ้ืนฟกิูจการได ้เน่ืองจากสหกรณ์เกิดข้ึนจากการร่วมกลุ่มของบุคคลท่ีประสบปัญหาในดา้นเงินทุน จึงมีการลงหุน้

หรือลงทุนในระดบัท่ีตํ่า การกาํหนดจาํนวนหน้ีขั้นตํ่าสิบลา้นบาทนั้นอาจจะเหมาะสมกบัสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมี

ความแข็งแรงแลว้ แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ของประเทศไทย มกัจะมีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ดงันั้น อาจมีจาํนวน

หน้ีสินไม่ถึงสิบลา้นบาท เม่ือจาํนวนหน้ีไม่ถึงสิบลา้นบาท ก็ไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตาม

พระราชบญัญติัลม้ละลายได ้จึงเป็นอุปสรรคในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของลูกหน้ีท่ีเป็นสหกรณ์ ดงันั้น จึง
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เห็นควรยกเลิกการกําหนดจํานวนหน้ีขั้นตํ่าสิบล้านบาท เพ่ือให้ลูกหน้ีสหกรณ์ทุกประเภททุกขนาดเข้าสู่

กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการได ้

 3. ปัญหาเก่ียวกบัมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ เป็นปัญหาและ

อุปสรรคในการควบคุมดาํเนินการตามหลกัการสหกรณ์ขอ้ท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย ซ่ึง

เป็นหลกัการท่ีสาํคญัท่ีสุด โดยสหกรณ์จะแสดงออกดว้ยรูปแบบของมติท่ีประชุมใหญ่ และในการยื่นคาํร้องขอ

ฟ้ืนฟกิูจการกรณีลูกหน้ีเป็นสหกรณ์ เป็นกรณีท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงสถานะของสหกรณ์ เพราะหากการฟ้ืนฟู

กิจการไม่เป็นผลสาํเร็จตามแผน ศาลก็อาจสั่งให้พิทกัษท์รัพยข์องลูกหน้ีเด็ดขาดได ้ดงันั้น การฟ้ืนฟูกิจการกรณี

ลูกหน้ีเป็นสหกรณ์ โดยการยืน่คาํขอดว้ยสมคัรใจ (Voluntary Petition ) จะตอ้งใหท่ี้ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เป็น

ผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ หากให้ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จะต้องใช้มติของ

คณะกรรมการตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์  

 4. ปัญหาเก่ียวกบัเม่ือมีคาํสั่งศาลใหลู้กหน้ีเป็นสหกรณ์เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ยงัตอ้งดาํเนินการ

ตามกฎหมายสหกรณ์ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการลูกหน้ีเป็นสหกรณ์ ดงันั้น จะตอ้งให้

มีสภาวะการพกัการปฏิบติัตามกฎหมายสหกรณ์ชัว่คราว ตามท่ีศาลเห็นสมควร 
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บทคดัย่อ 

ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับคดีครอบครัวมิไดมี้เพียงแต่การฟ้องคดีเพ่ือตดัสินขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้

พิพาทได ้หากแต่ยงัมีกระบวนการยติุธรรมทางเลือกในหลายรูปแบบท่ีสามารถช่วยให้คู่พิพาทไดเ้ลือกใชว้ิธีการ

ระงบัขอ้พิพาท อีกทั้งยงัเป็นการรักษาความสัมพนัธ์อนัดี ตกลงกนัอยา่งฉันท์มิตรและสร้างความเขา้ใจให้กนัได ้

การระงบัขอ้พิพาททางเลือก  จะเร่ิมตน้จากการเจรจาต่อรองซ่ึงเป็นกระบวนการแรกสุดเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน

ระหวา่งตวับุคคล แต่หากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายไม่เป็นผลจึงอาจตอ้งมีบุคคลท่ีสามท่ีทั้งสองฝ่ายให้การยอมรับเขา้

ช่วยเป็นตวักลางประสานใหท้ั้งสองฝ่ายบอกความตอ้งการและมุ่งหาทางออกร่วมกนั  กระบวนการระงบัขอ้พิพาท

ดงักล่าวน้ีเรียกวา่ การไกล่เกล่ีย หรือการประนอม สาํหรับขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวถือเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน

เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาจึงควรเป็นไปดว้ยความ

เขา้ใจและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยท่ีพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิ

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้กาํหนดเก่ียวกับกระบวนการประนอมไวใ้นหมวด 13 การ

พิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว เพ่ือใหคู้่ความไดต้กลงกนัหรือประนีประนอมในขอ้พิพาทโดยคาํนึงถึงความสงบ

สุขและการอยูร่่วมกนัของครอบครัวเป็นหลกั  

                

คาํสําคญั: คดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว การไกล่เกล่ีย 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 

ความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งเผชิญและเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นทุกสังคม หากแต่ความ

ขดัแยง้นั้นสามารถแกไ้ขไดห้ลากหลายวิธีการโดยวิธีการแกไ้ขอาจไม่จาํตอ้งใชก้ฎหมายเพ่ือแกไ้ขเท่านั้น แต่ยงัมี

กระบวนการจดัการความขดัแยง้อีกหลายวิธีนอกจากการนาํคดีฟ้องต่อศาลใหส้ามารถนาํมาใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาใน

เบ้ืองตน้ได ้โดยท่ีจริงแลว้ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ในคดีครอบครัวสามารถทาํไดโ้ดยวธีิการ

ประนอมและไกล่เกล่ียขอ้พิพาทซ่ึงวิธีการดงักล่าวยอ่มส่งผลดีต่อความสัมพนัธ์ในอนาคตมากกวา่การฟ้องร้องคดี

ในชั้นศาล 

 

2.วตัถุประสงค์ 

 (1) เพ่ือศึกษาและใหค้วามรู้ถึงประโยชน์ของการนาํระบบไกล่เกล่ียมาใชก้บัคดีครอบครัว 

(2) เพ่ือศึกษาวธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมท่ีเกิดจากคดีครอบครัว 

(3) เพ่ือส่งเสริมใหน้าํระบบการระงบัขอ้พิพาททางเลือกใชก้บัคดีครอบครัว 

 

3.การระงับข้อพพิาท 

วธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้มีวธีิการ  ดงัต่อน้ี 

3.1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นวิธีการระงบัขอ้พิพาททางเลือกหน่ึงซ่ึงถือเป็นวิธีการพ้ืนฐาน

ท่ีสุดในการส่ือสารโดยตรงระหวา่งคู่ขดัแยง้ท่ีสมคัรใจจะแกปั้ญหาระหวา่งกนัดว้ยการพดูคุยบอกกล่าวใหอี้กฝ่าย

หน่ึงทราบถึงความตอ้งการ0

1 หลกัในการเจรจาต่อรองมีจุดประสงค์เพ่ือแก้ไขความขดัแยง้ เพ่ือสร้างขอ้ตกลง

ระหว่างหลายฝ่าย เพ่ือต่อรองเง่ือนไข หรือสนองต่อความพึงพอใจต่างๆ ทั้งน้ี การเจรจายงัส่งผลต่อการรักษา

ความสัมพนัธ์ขอคู่กรณีไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากการเจรจาต่อรองจะมุ่งหมายใหท้ั้งสองฝ่ายยอมโอนอ่อนใหแ้ก่กนั

ดว้ยความสมคัรใจและยงัทาํให้ทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจกบัผลของการเจรจา ในการเจรจานั้นจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใช้การทาํให้เกิดการยอมรับดว้ยเหตุผล การมีความตั้งใจท่ีจะมีการ

                                                   
1 การเจรจาต่อรอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเจรจาต่อรองแบบผสมผสาน, รายงานหลกัสูตร “การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท” ณ สถาบนั Straus Institute for 

Dispute Resolution มหาวิทยาลยัเปปเปอร์ไตน ์ประเทศสหรัฐอเมริกา , กนัยายน 2556 
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ส่ือสารท่ีดีระหวา่งกนั คือ การวเิคราะห์ขอ้มูล การวางแผนเจรจาต่อรอง การนาํเสนอ และการปรึกษาหารือร่วมกนั

ดว้ย1

2 

3.2. การไกล่เกล่ียหรือการประนอม (Mediation or Conciliation) คือ กระบวนการยติุหรือระงบัขอ้พิพาท

ดว้ยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง โดยท่ีมีบุคคลท่ีสามคือผูไ้กล่เกล่ียมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนาํ 

เสนอแนะหาทางออกในการยุติ หรือระงับขอ้พิพาทให้คู่ความต่อรองกันได้สําเร็จ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ี

สนบัสนุนและสร้างบรรยากาศฉนัทมิ์ตร รวดเร็ว รักษาความสมัพนัธ์และความลบัของคู่กรณี2

3 

3.3. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นการระงบัขอ้พิพาททางแพง่ท่ีคู่กรณีตกลงกนัเสนอขอ้พิพาทของ

ตนท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงเรียกวา่อนุญาโตตุลาการใหท้าํการพิจารณาช้ีขาด 

โดยมีกระบวนพิจารณาตามกฎหมายและคู่กรณีผูกพนัท่ีจะปฏิบติัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ3

4 คาํช้ีขาดท่ี

ออกมานั้นมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย 

3.4. การฟ้องคดี (Prosecution) คือ คดีแพ่งท่ีฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาํการใด ๆ ในทางศาล

เก่ียวกบัผูเ้ยาว ์หรือครอบครัวท่ีวา่ดว้ยบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 5  

 

4.การไกล่เกลีย่กบัคดีครอบครัว 

4.1 การไกล่เกลีย่คดคีรอบครัวในต่างประเทศ 

ในต่างประเทศจะมีกระบวนการไกล่เกล่ียในคดีครอบครัวซ่ึงถือเป็นกระบวนการท่ีไดรั้บความนิยม

เพราะเป็นการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัคดีครอบครัวท่ียงัไม่ถึงขั้นท่ีจะตกลงกนัไม่ไดน้าํมาไกล่

เกล่ียในเบ้ืองตน้ก่อน จึงขอยกตวัอยา่งประเทศท่ีใชก้ระบวนการไกล่เกล่ียในคดีครอบครัว ดงัน้ี 

ประเทศสิงคโปร์  

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทถือเป็นส่วนหน่ึงในระบบกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ตาม Mediation Act 

2017 ซ่ึงช่วยลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลอีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐเป็นอย่างมาก สาํหรับคดีครอบครัวจะมี

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในศาลครอบครัวท่ีมีการใหบ้ริการ ใหค้าํปรึกษาแก่คู่ความโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ซ่ึงจะใหศ้าล

โดยความยนิยอมของคู่ความมีอาํนาจส่งขอ้พิพาทไปยงักระบวนการไกล่เกล่ียและใหค้าํปรึกษา ทั้งน้ี กรณีท่ีทาํให้

การไกล่เกล่ียของสิงคโปร์ต่างจากไทย คือ  คู่พิพาทกรณีหย่าร้างท่ีบุตรยงัเป็นผูเ้ยาว์จะถูกบังคับให้เข้าสู่

กระบวนการไกล่เกล่ียก่อนท่ีจะนาํคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาล กระบวนการระงบัขอ้พิพาทในศาลครอบครัว

ดาํเนินการโดยแผนกระงบัขอ้พิพาททางครอบครัวเพ่ือส่งเสริมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในกระบวนการยติุธรรม

ของครอบครัว ผูไ้กล่เกล่ียในศาลครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นผูพิ้พากษาหรือเจา้หนา้ท่ีของศาล ผูไ้กล่เกล่ียอาสา

หรือมาจากศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท นกัสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผูมี้ความรู้ดา้นครอบครัวบาํบดั ยงัมี

หน่วยงานท่ีเรียกว่า แผนกระงบัขอ้พิพาททางครอบครัวและศูนยร์ะงบัขอ้พิพาทเก่ียวกบัเด็ก ซ่ึงทาํหน้าท่ีระงบั            

ขอ้พิพาทในคดีครอบครัว โดยผูไ้กล่เกล่ียจะทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือคู่กรณีในการพูดคุยประนีประนอมเพ่ือหาขอ้ยุติ

                                                   
2 การเจรจาต่อรอง : ศาสตร์การส่ือสารท่ีสาํคญัและไม่เคยตกยคุ, ดร. พจน ์ใจชาญสุขกิจ, Market plus, vol. 6 issue 56, เมษายน 2557  
3 ขอ้บงัคบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการวา่ดว้ยการประนอมขอ้พิพาท พ.ศ. 2557 
4 คาํอธิบายวิชากฎหมายวา่ดว้ยวิธีการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ , ศ.ดร. เสาวนีย ์อศัวโรจน,์ กรุงเทพ: สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมสาสตร์, 2554 หนา้ 4-18 
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ร่วมกัน ไม่มีการตดัสินว่าฝ่ายใดเป็นผูถู้กหรือผิด เม่ือสามารถหาขอ้ยุติร่วมกันไดแ้ลว้ขอ้ตกลงดงักล่าวจะถูก

บนัทึกไวต้่อหนา้ผูพิ้พากษา4

5  

ประเทศญ่ีปุ่น  

ประเทศญ่ีปุ่นมีกระบวนการไกล่เกล่ียเพ่ือช่วยเหลือคู่กรณีท่ีมีปัญหาความขดัแยง้ในคดีครอบครัวตาม 

Law for Judgment of Domestic Relations 1947 โดยคู่กรณีสามารถร้องขอไกล่เกล่ียโดยวาจาต่อศาลได ้หรือโดย

เอกสารดว้ยการกรอกรายละเอียดแจง้ความประสงคท่ี์ตอ้งการในแบบฟอร์ม และคดีท่ีมีขอ้พิพาทการใชอ้าํนาจ

ปกครองบุตร จะตอ้งเขา้สู่ระบบการไกล่เกล่ียก่อนท่ีจะนาํคดีเขา้สู่การพิจารณาของศาล ซ่ึงในคดีพิพาทดงักล่าวใน

กฎหมายไทยยงัไม่มีการปรับใช้ในประเด็นน้ี ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกล่ียจะหลีกเล่ียงขั้นตอนท่ีใช้ในการ

พิจารณาพิพากษาคดีตามปกติ โดยการไกล่เกล่ียจะไม่ทาํเปิดเผยต่อหนา้สาธารณชนทัว่ไป คู่กรณีตอ้งมาปรากฏตวั

ต่อหนา้ศาล และคู่กรณีสามารถนาํทนายความมาได ้สาํหรับกระบวนการน้ีในประเทศญ่ีปุ่นจะมีลกัษณะสาํคญั คือ 

จะมีผูท่ี้ให้คาํปรึกษาปัญหาครอบครัว และการแพทย์ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา 

ครอบครัว จิตวทิยา จิตเวชศาสตร์ เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการไกล่เกล่ียดว้ย แนวทางในการทาํ

เช่นน้ีทาํใหก้ารไกล่เกล่ียประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํและทาํใหก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ5

6  

ประเทศองักฤษ 

การใชก้ระบวนการไกล่เกล่ียในประเทศองักฤษซ่ึงจะใชก้ฎหมายครอบครัวให้เป็นไปตาม The Family 

Law 1996 โดยกาํหนดการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใหคู้่กรณีนาํขอ้พิพาทเขา้มาดาํเนินการไกล่เกล่ียไดโ้ดยศาลจะ

เปิดโอกาสให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายพบปะเพ่ือเจรจาตกลงกนั ถึงแมจ้ะอยูใ่นขั้นตอนพิจารณาคดีแลว้ก็สามารถทาํได ้

หากคู่กรณีสามารถตกลงกนัไดก็้จะให้มีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงไว ้นอกจากน้ีแลว้ระบบท่ีทาํกนัในศาลจะมี

หน่วยงานท่ีทาํการฝึกอบรมและความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบติัแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเป็นนกักฎหมาย นกั

สังคมสงเคราะห์และบุคคลทั่วไปด้วย ซ่ึงกระบวนการไกล่เกล่ียน้ีสามารถทําได้ทั้ งในและนอกศาล ซ่ึง

กระบวนการในศาลจะถือเป็นเคร่ืองมือท่ีศาลจะใชแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัวโดยกาํหนดใหคู้่กรณีมา

พบกนัท่ีศาลและเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ถา้เป็นกระบวนการนอกศาลคู่กรณีสามารถเลือกใชบ้ริการโดยสมคัร

ใจได6้

7 ในการให้บริการลกัษณะน้ีจะมีความเป็นกนัเองมากกวา่ท่ีทาํในศาลซ่ึงสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน

ครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและประสบความสําเร็จ อีกทั้ งคู่กรณียงัคงความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอีกด้วย ซ่ึง

กระบวนการไกล่เกล่ียนอกศาลเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ดว้ยบรรยากาศของการเจรจาซ่ึงอาจจะผอ่นคลายกวา่การ

ไกล่เกล่ียในศาล และประเทศไทยยงัไม่มีการปรับใชก้ฎหมายในประเด็นน้ี 

4.2 การไกล่เกลีย่คดคีรอบครัวในประเทศไทย 

คดีครอบครัวท่ีสามารถใชก้ระบวนการไกล่เกล่ียได ้จะเป็นคดีท่ีเก่ียวกบัการฟ้องหยา่ การแบ่งสินสมรส 

เรียกค่าอุปการะเล้ียงดู อาํนาจปกครองบุตร การเรียกค่าทดแทนหรือเรียกค่าเล้ียงชีพ (เพราะเหตุแห่งการหยา่) หรือ

                                                   
5Retrieved 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 
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ขอให้รับเด็กเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีครอบครัวเป็นทางเลือกในการระงบัขอ้

พิพาทท่ีสาํคญัท่ีมาช่วยกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีตอ้งใชเ้วลา เสียค่าใชจ่้ายมากและทาํใหค้วามสมัพนัธ์

ในครอบครัวถดถอย กฎหมายเล็งเห็นถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นเร่ืองสําคญัและมีความละเอียดอ่อน ซ่ึง

บิดา มารดา และบุตรไม่สามารถตัดขาดจากกันได้โดยส้ินเชิง รวมทั้ งตระหนักถึงความสําคญัของสถาบัน

ครอบครัว พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จึง

กาํหนดให้ก่อนเร่ิมการพิจารณาคดีครอบครัวท่ีมีขอ้พิพาทใหศ้าลตั้งผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว เพ่ือไกล่เกล่ีย

ให้คู่ความในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกันและมีโอกาสเจรจาและตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการ

ประนีประนอมยอมความ โดยมีผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัวเป็นคนกลาง ซ่ึงในขอ้ 31 แห่งขอ้บังคบัของ

ประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและการรายงานผลการไกล่เกล่ียในคดีครอบครัว พ.ศ. 2554 กาํหนดให้

กระบวนการไกล่เกล่ียให้ดาํเนินการเป็นการลบัและไม่ให้มีการบนัทึกรายละเอียดของการไกล่เกล่ียไว ้เวน้แต่

คู่ความจะตกลงกนั และมาตรา 148 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้กาํหนดให้หลกัเกณฑ์ วิธีการไกล่เกล่ียและการรายงานผลเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา7

8 

ผูไ้กล่เกล่ียหรือผูป้ระนอม ไดแ้ก่ ผูพิ้พากษาในศาลต่างๆ ซ่ึงไม่ใช่ผูพิ้พากษาเจา้ของสํานวน รวมทั้ง

บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรการไกล่เกล่ียและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้ระนีประนอมประจาํศาล โดย

เป็นผูท่ี้มีความสนใจ มีความพร้อมและสมคัรใจท่ีจะทาํหนา้ท่ี ตอ้งมีความเป็นกลาง ไม่อคติสามารถใหค้วามเป็น

ธรรมกบัคู่ความไดถู้กตอ้งตรงตามความประสงค ์ช่วยแกไ้ขปัญหาเพ่ือให้ขอ้พิพาททั้งหลายยุติลงอย่างฉันมิตร 

หนา้ท่ีหลกัคือใหมี้การประนีประนอมยอมความกนัแต่ไม่มีหนา้ท่ีตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาทนั้นๆ8

9 

สาํหรับคดีครอบครัวจะมีบุคคลท่ีเรียกวา่ ผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจดทะเบียนใหเ้ป็นผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว เพ่ือทาํหนา้ท่ีไกล่เกล่ียคดีครอบครัวตามกฎหมายวา่

ดว้ยศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และคดีความรุนแรงในครอบครัวตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูถู้กกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว9

10 เม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติของผู ้

ประนีประนอม หรือผูไ้กล่เกล่ียแลว้จะเห็นว่าตอ้งผ่านกระบวนการสรรหาและคดักรองตวับุคคลท่ีจะเขา้มาทาํ

หน้าท่ีพอสมควร ดังนั้น จึงคู่พิพาทจึงไวว้างใจไดว้่าบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีจะทาํหน้าท่ีเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาขอ้ขดัแยง้เบ้ืองตน้ได ้ซ่ึงตอ้งใชค้วามมุ่งมัน่ วิสัยทศัน์และปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี สาํคญัคือ ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่

ท่ีจะจดัการกบัความขดัแยง้เพ่ือท่ีจะสานสัมพนัธ์ระหวา่งคู่พิพาทให้ได ้ทกัษะในการส่ือสาร การวิเคราะห์ความ

ขดัแยง้ และวางแผนเพ่ือรับมือและนาํไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของแต่ละฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม10

11 

                                                   
8 พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2543 มาตรา 143 วรรคหน่ึง “คดี

ครอบครัวท่ีมีขอ้พิพาท ก่อนเร่ิมพิจารณาให้ศาลตั้งผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัว เพ่ือไกล่เกล่ียใหคู้่ความในคดีครอบครัวได้

ประนีประนอมกนั ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์วิธีการไกล่เกล่ียและการรายงานผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา” 
9 สืบคน้เม่ือ 2 ตุลาคม 2561,จาก http://www.tkpc.coj.go.th 
10 สืบคน้เม่ือ 2 ตุลาคม 2561,จาก http://www.jvnc.coj.go.th 
11 ชลทั ประเทืองรัตนา. “การไกล่เกล่ียคนกลางและการแกไ้ขความขดัแยง้”.สืบคน้เม่ือ 4 ตุลาคม 2561,จาก www.wiki.kpi.ac.th. 

http://www.wiki.kpi.ac.th./
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การไกล่เกล่ียคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวแบ่งเป็นสองขั้นตอน11

12 คือ  

1. การไกล่เกล่ียก่อนฟ้องคดีต่อศาล คู่ความร้องขอใหศู้นยไ์กล่เกล่ียเป็นผูด้าํเนินการไกล่เกล่ียใหซ่ึ้งการ

ไกล่เกล่ียเกิดจากความสมคัรใจของทั้งสองฝ่าย หากสาํเร็จจะจดทาํบนัทึกขอ้ตกลงให้แก่คู่ความมีผลเป็นสัญญา

ประนีประนอมยอมความ 

2. การไกล่เกล่ียหลงัฟ้องศาล คู่ความสามารถไกล่เกล่ียไดท้ั้งวนันดัก่อนพิจารณาคร้ังแรก หรือระหวา่ง

การพิจารณาก่อนท่ีศาลจะมีคาํพิพากษา หากสาํเร็จจะมีการทาํสญัญาประนีประนอมยอมความเช่นกนัซ่ึงถือวา่เป็น

คาํพิพากษาตามยอมมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมาย    

สาํหรับระยะเวลาในการไกล่เกล่ียนั้น ข้ึนอยูก่บัคู่พิพาทวา่สามารถไกล่เกล่ียกนัไดห้รือไม่ โดยเฉล่ียหาก

คู่พิพาทสามารถตกลงกนัไดง่้ายนั้น การไกล่เกล่ียจะใชเ้วลาเพียง 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูไ้กล่

เกล่ียประจาํศูนย ์ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการเขา้สู่กระบวนการทางศาลยอ่มประหยดัเวลา ลดภาระค่าใชจ่้าย และ

คู่พิพาทมีสมัพนัธ์ท่ีดีกนัต่อในอนาคตได ้  

          

4.3 ผลของการไกล่เกลีย่ 

โดยท่ีผลของการไกล่เกล่ียจะแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 

1.กรณีท่ีการไกล่เกล่ียประสบผลสาํเร็จ มีการถอนฟ้อง หรือคู่ความประสงคจ์ะทาํสญัญาประนีประนอม

ยอมความกนั ให้ผูป้ระนีประนอมคดีครอบครัวจดัให้มีการทาํสัญญาประนีประนอมยอมความข้ึนและเสนอศาล

เพ่ือพิจารณา เม่ือศาลเห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ให้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซ่ึงยงัมีกรณีท่ีศาลอาจจะไม่พิพากษาแต่กาํหนด

เง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาใหคู้่ความทดลองปฏิบติัตามสญัญาก่อนก็สามารถทาํได ้เช่น การกาํหนดเง่ือนไขใหคู้่พิพาท

ฝ่ายบิดา รับผิดชอบจ่ายเงินค่าเทอมบุตรในการศึกษาติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นตน้ โดยหากคดีครอบครัว

นั้นๆ ผูเ้ยาวมี์ประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สียใหศ้าลคาํนึงถึงประโยชน์ของผูเ้ยาวเ์ป็นสาํคญั 

2.กรณีคู่ความไม่อาจตกลงกนัไดใ้หศ้าลดาํเนินกระบวนพิจารณาตอ่ไป 

ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้การไกล่เกล่ียประสบความสําเร็จ คือ ความสมคัรใจของคู่ความท่ีประสงคจ์ะไกล่

เกล่ียขอ้พิพาทอยา่งแทจ้ริงไม่ไดคิ้ดทาํเพ่ือจะประวิงเวลาเท่านั้น ทุกฝ่ายตอ้งเปิดใจยอมรับเพ่ือเขา้สู่กระบวนการ 

ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาจากความพร้อมท่ีจะเตรียมตวัเตรียมขอ้เท็จจริงมาแสดงเพ่ือประโยชน์ในการพดูคุยไกล่เกล่ียกนั 

ความรับผิดชอบท่ีจะเขา้ร่วมตามวนัเวลาท่ีนดัหมายซ่ึงตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูป้ระนีประนอมดว้ย ดงันั้น ผลของ

การไกล่เกล่ียจึงอยูก่บัความตั้งใจของคู่ความมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด หากมิไดมี้ความจงใจท่ีจะทาํใหก้ระบวนการยุ่งยาก 

แค่เพียงคู่ความให้ความร่วมมือต่อกันทุกฝ่ายย่อมเช่ือมัน่ได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมตามขอ้เสนอท่ีตนเอง

ตอ้งการ  

จากผลการดาํเนินงานของศาลยติุธรรมและสาํนกังานศาลยติุธรรมพบวา่ การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้

พิพาทระหวา่งเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีคดีแพง่ท่ีเขา้สู่การดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาลยติุธรรมทัว่

                                                   
12 การไกล่เกล่ียคดีครอบครัว: กรณีศึกษาขอ้พิพาทการใชอ้าํนาจปกครองบุตรในศาลเยาวชนและครอบครัว, อุรวดี ประดิษฐผลพานิช 

และศ. วิชยั อริยะนนัทกะ, วารสารบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 5.1 (มกราคม-เมษายน 2554) 252-263. 
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ประเทศ 817,467 คดี เขา้สู่ระบบไกล่เกล่ีย 296,405 คดี คิดเป็นร้อยละ 36.26 ขอจาํนวนคดี12

13 สาํหรับสถิติน้ีทาํให้

เห็นว่าปัจจุบันบุคคลท่ีเขา้สู่กระบวนการทางศาลเร่ิมหันมาสนใจกับการใช้วิธีการไกล่เกล่ียเพ่ิมข้ึน โดยเห็น

ความสาํคญัของการเจรจาในเบ้ืองตน้ก่อน ซ่ึงศาลเห็นวา่การไกล่เกล่ียนั้นจะสามารถเยยีวยาปัญหาของแต่ฝ่ายได้

ไม่มากก็นอ้ย เพราะหากตกลงไดย้อ่มเป็นผลดีท่ีจะไม่ตอ้งนาํคดีข้ึนสู่ศาลท่ีตอ้งส้ินเปลืองทั้งเวลา ค่าใชจ่้าย ทั้งยงั

ทาํลายความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัดว้ย 

กระบวนการไกล่เกล่ียเป็นวิธีการระงับข้อพิพาท โดยอาศัยบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง มีความรู้ 

ประสบการณ์ รวมถึงมีทกัษะในการระงบัขอ้พิพาท ซ่ึงคู่ความสามารถเลือกบุคคลท่ีตนเองไวว้างใจและเห็นวา่

เป็นผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ เก่ียวกบัขอ้พิพาทของตนมาเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทของตนได ้ดว้ยความขดัแยง้

ทุกกรณีเกิดจากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงในเป้าหมายเดียวกนัได ้ต่างฝ่ายต่างอยากจะมีอาํนาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึง แต่

เม่ือมีคนกลางท่ีแต่ละฝ่ายไวว้างใจเขา้มาเป็นกาวใจอาจทาํให้รู้สึกอยากเปิดใจ ทุกฝ่ายจะสามารถหาจุดลงตวั

ร่วมกนัไดไ้ม่ยากผ่านคนกลางท่ีพร้อมจะรับฟังและเขา้ใจในส่ิงท่ีแต่ละฝ่ายอาจไม่เคยส่ือสารกนัมาก่อน ถือเป็น

การยติุขอ้ขดัแยง้ดว้ยตนเองและนาํไปสู่ความพึงพอใจร่วมกนั ขอ้ดีสาํคญัของวิธีการไกล่เกล่ียคือ สามารถรักษา

ความลบัของคู่พิพาทไดเ้ป็นอย่างดี เพราะผูท่ี้เขา้มาเก่ียวขอ้งในการระงบัขอ้พิพาทเป็นตวัของคู่พิพาทเองและ

บุคคลภายนอกจะมีเพียงแต่ผูไ้กล่เกล่ียเท่านั้น ซ่ึงโดยจรรยาบรรณแลว้ไม่สามารถนาํขอ้เท็จจริงมาเปิดเผยต่อ

บุคคลอ่ืนไดซ่ึ้งเหมาะกบัลกัษณะของคดีครอบครัวเป็นอยา่งยิง่ 

 

5.บทสรุป 

การไกล่เกล่ียในคดีครอบครัวถือเป็นการนาํคนกลางเขา้สู่กระบวนการจดัการความขดัแยง้ ซ่ึงจะไม่ให้

คู่พิพาทเจรจากนัตามลาํพงัแต่ใชค้นกลางเขา้มาช่วยเหลือซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากคู่กรณซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั

กระบวนการทางศาลแลว้ยอ่มมีขอ้ดีกวา่ ดว้ยกระบวนการทางศาลท่ีมีลกัษณะการพิจารณาท่ีไม่เป็นความลบั ต่าง

ฝ่ายต่างตอ้งนาํหลกัฐานข้ึนมาพิสูจน์เพ่ือเพ่ิมนํ้ าหนกัใหฝ่้ายตนเป็นผูช้นะ จุดน้ีเป็นประเด็นสาํคญัใหญ่ท่ีทาํใหเ้กิด

ความแตกแยกของความสัมพนัธ์เพราะเป็นการนาํเร่ืองในครอบครัวออกมาใหบุ้คคลภายนอกไดรั้บรู้ เป็นไปตาม

หลกัพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และขอ้บงัคบั

ของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและการรายงานผลการไกล่เกล่ียในคดีครอบครัว พ.ศ. 2554 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

หัวใจของคดีครอบครัว คือ ความสงบสุขของการอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัว มุ่งคุม้ครองสถานภาพการ

สมรสให้คงอยู ่แต่หากจาํเป็นตอ้งมีการหยา่ร้างตอ้งให้เป็นการหยา่เป็นธรรมกบัทุกฝ่ายและเกิดความเสียหายให้

นอ้ยท่ีสุด ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงท่ีสุดเห็นจะเป็นเร่ืองของสวสัดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นหลกั ดงันั้น ผูเ้ขียน

เห็นวา่การเลือกใชว้ิธีการฟ้องคดีควรเป็นวิธีการสุดทา้ยท่ีคู่พิพาทจะนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา การนาํการระงบั

ขอ้พิพาททางเลือกท่ีเรียกวา่ การไกล่เกล่ียหรือการประนอมมาใชจ้ะมีความเหมาะสมกวา่ ดว้ยกระบวนการท่ีรักษา

ความลบัและมุ่งประสานความสัมพนัธ์ให้จบดว้ยความเขา้ใจและยอมรับในส่ิงแต่ละฝ่ายร้องขอ แมผ้ลลพัธ์จะ

                                                   
13 สืบคน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2561,จาก www.coj.co.th 
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ออกมาว่าฝ่ายใดได้ประโยชน์มากหรือน้อยแต่ขอให้มั่นใจว่าทุกคนตั้ งใจท่ีจะเลือกรักษาความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัวคงอยูม่ากกวา่เลือกท่ีจะใหต้นเองชนะแต่เพียงอยา่งเดียว บางคร้ังการไกล่เกล่ียอาจประสานรอยร้าวใน

ความสัมพนัธ์ใหก้ลบัมาดีดงัเดิมไดด้ว้ย โดยอาจจะนาํกฎหมายและแนวทางการปฏิบติัในประเทศสิงคโปร์ ญ่ีปุ่น

และองักฤษมาปรับใช ้ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้  

 

7.เอกสารอ้างองิ 

หนงัสือ 

กระบวนการยติุธรรมทางเลือกกบับทบาทของพนกังานฝ่ายปกครอง,ผศ.ดร. ธวชัชยั สุวรรณพานิช ,คู่มือไกล่เกล่ีย

และประนอมขอ้พิพาท กรมการปกครอง 

คาํอธิบายวชิากฎหมายวา่ดว้ยวิธีการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ , ศ.ดร. เสาวนีย ์อศัวโรจน์, 

กรุงเทพ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมสาสตร์, 2554 หนา้ 4-18 

กฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนและวธีิพิจารณาคดีครอบครัว, หนา้ 85, กรุงเทพ: มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง www.e-book.ram.edu 

บทความ 

การเจรจาต่อรอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเจรจาต่อรองแบบผสมผสาน, รายงานหลกัสูตร “การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท” 

ณ  สถาบนั Straus Institute for Dispute Resolution มหาวทิยาลยัเปปเปอร์ไตน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา , 

กนัยายน 2556 

การเจรจาต่อรอง : ศาสตร์การส่ือสารท่ีสาํคญัและไม่เคยตกยคุ, ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ, Market plus, vol. 6 issue 

56, เมษายน 2557 

การพฒันากระบวนการยติุธรรมทางเลือก กรณีศึกษาการนาํกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเชิงบงัคบัมาใชใ้น

ประเทศไทย, เปรมมิศา หนูเรืองงาม, วารสารกระบวนการยติุธรรม ปีท่ี 6 เล่มท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 

2556 หนา้ 101-117 

การไกล่เกล่ียคดีครอบครัว: กรณีศึกษาขอ้พิพาทการใชอ้าํนาจปกครองบุตรในศาลเยาวชนและครอบครัว, อุรวดี 

ประดิษฐผลพานิช และศ. วชิยั อริยะนนัทกะ, วารสารบณัฑิตวยิาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 5.1 

(มกราคม-เมษายน 2554) 252-263 
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ชลทั ประเทืองรัตนา. “การไกล่เกล่ียคนกลางและการแกไ้ขความขดัแยง้”. สืบคน้เม่ือ 4 ตุลาคม 2561, จาก 

www.wiki.kpi.ac.th. 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองสายลบั  

กรณเีป็นผู้กระทาํความผดิซ่ึงให้ข้อมูล ในคดียาเสพตดิ 

LEGAL PROBLEMS REGARDING PROTECTION OF CONFIDENTIAL 

INFORMANTS IN DRUG CASES 

 

นวภร จันทร์บรรจง 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

E-mail: rainbow_bim@hotmail.com 

ดร.เอกพงษ์ สารน้อย 

อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสาํคญัของสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลใน

คดียาเสพติด โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการอาํพรางและล่อซ้ือของสายลบัในคดียาเสพติด 

พร้อมทั้ งศึกษาสภาพปัญหาและประเด็นขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัการอาํพรางและล่อซ้ือเพ่ือการ

สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดของผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในคดียาเสพติด และศึกษา

กฎหมายเก่ียวกับการสืบสวนคดียาเสพติดโดยการปฏิบัติการอาํพรางของสายลบัเทียบกฎหมายต่างประเทศ 

เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการคุม้ครองผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติด 

 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับสายลับผูก้ระทําความผิดท่ีให้ข้อมูลในคดี            

ยาเสพติดนั้น สามารถสรุปสภาพปัญหาไดส้ามประการดว้ยกนั คือ (1) ไม่มีบทบญัญติักฎหมายมารองรับหรือให้

คาํนิยามในการปฏิบัติการอาํพรางและการล่อซ้ือของสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลโดยตรง เน่ืองจาก

พระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงท่ีว่าด้วยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการ

สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2555 นั้นใชบ้งัคบักบัเจา้หน้าท่ีอาํพรางเท่านั้น (2) ไม่มี

บทบญัญติักฎหมายท่ีคุม้ครองการกระทาํของสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี อีกทั้งยงัไม่

มีบทบญัญติักฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นการตรวจสอบควบคุมสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในขณะปฏิบติัการ  

อาํพราง และ (3) กฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในชั้นพิจารณาไม่ครอบคลุมพอ 

ทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัต่อสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในการมาเบิกความ อนัจะทาํใหค้าํเบิกความเป็น

พยานบอกเล่าท่ีมีนํ้ าหนกันอ้ยลง 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะเพ่ือให้สามารถคุ้มครองสายลับผูก้ระทาํ

ความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติดได ้โดยดาํเนินการการยกร่างกฎกระทรวงวา่ดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการ

สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2555 ข้ึนเป็นพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการปฏิบติัการอาํพราง

เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด และแกไ้ขใหค้รอบคลุมไปถึงคาํนิยามอนัเป็นการรับรอง
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การปฏิบติัการอาํพรางของสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลลบั โดยให้ยกเลิกความในขอ้ 1 และเพ่ิมเติมเป็น

มาตรา 1 แทน และเพ่ือเป็นการคุม้ครองการกระทาํของสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

จึงเห็นควรเพ่ิมเติมในประเด็นเร่ืองการคุม้ครองการกระทาํดงักล่าวของสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลเพ่ือ

แกไ้ขปัญหา รวมถึงในปัญหาการคุม้ครองสายลบัผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในชั้นพิจารณา ให้เพ่ิมความเป็น

มาตรา 12/1 แห่งพระราชบญัญติัวิธีพิจารณายาเสพติด พ.ศ. 2550 ดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้การคุม้ครองสายลบัผูก้ระทาํ

ความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติดของประเทศไทยมีความครบถว้นสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

คาํสําคญั: การคุม้ครองสายลบั; ผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูล; 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัในประเทศไทย การแพร่ระบาดของยาเสพติดไดมี้การเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมกัจะเป็นการ

กระทาํผิดโดยอาชญากรท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์ร มีการแบ่งหนา้ท่ีบงัคบับญัชากนัตามลาํดบั การสืบสวนสอบสวน

ของเจา้หนา้ท่ีเพ่ือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดจึงไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ความผิดของตวัการสาํคญัได ้ดงันั้นใน

การรวบรวมพยานหลกัฐานของเจา้หน้าท่ีจึงได้มีการนาํเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาใช ้ซ่ึงก็คือการ

ปฏิบัติการอาํพราง การล่อซ้ือ หรือการใชส้ายลบัเพ่ือสืบหาขอ้มูลของผูก้ระทาํความผิดในเบ้ืองตน้ก่อน เม่ือ

ปรากฏหลกัฐานชดัเจน เจา้หนา้ท่ีก็จะเขา้ทาํการจบักุม ซ่ึงในการน้ี จาํเป็นจะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการอาํพราง 

สายลบั หรือสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือในการปฏิบติัหนา้ท่ี และใน

บางกรณีอาจเป็นผูร่้วมปฏิบติัการกบัเจา้พนกังานดว้ย โดยบุคคลท่ีเป็นสายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดถือเป็นพยาน

ท่ีมีความสาํคญัในการดาํเนินคดียาเสพติด โดยเฉพาะในความผิดเก่ียวกบัการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือสมคบใน

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด เพราะในการสืบขอ้มูลเก่ียวกบัยาเสพติดจะตอ้งเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มของผูก้ระทาํความผิด 

หรืออาจจะมีการติดต่อกับผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการกระทําความผิดซ่ึงจะทําให้ทราบรายละเอียดเป็นอย่างดี    

โดยเฉพาะความผิดท่ีทาํเป็นขบวนการหรือมีเครือข่ายสลบัซับซ้อน ซ่ึงยากท่ีเจ้าหน้าท่ีตาํรวจจะรู้ว่าใครเป็น

ผูก้ระทาํความผิดและสามารถจบักมุผูก้ระทาํผิดได ้การใชส้ายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดเขา้ล่อซ้ือยาเสพติด จึงเป็น

วธีิการท่ีตาํรวจหรือหน่วยงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดนิยมใชใ้นการจบักมุผูก้ระทาํผิด โดยสายลบัในคดี

ยาเสพติดท่ีตาํรวจนิยมใช ้คือ การจบักุมผูเ้สพหรือผูค้า้รายยอ่ยซ่ึงเป็นผูก้ระทาํความผิดมาก่อน จากนั้นจะใชผู้ถู้ก

จบักมุขยายผลไปสู่ผูค้า้รายอ่ืน ๆ รวมทั้งผูค้า้รายใหญ่ 

ในปัจจุบนัการปฏิบติัการอาํพรางและการล่อซ้ือนั้นไดมี้กฎหมาย คือ พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี    

ยาเสพติด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงท่ีว่าดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2555 มาใชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ท่ีอาํพราง แต่การอาํพรางตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 7 และกฎกระทรวงท่ีว่าด้วยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตาม

กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2555 ดงักล่าวนั้นใชบ้งัคบัเฉพาะกบัเจา้หนา้ท่ีอาํพรางของรัฐ ไม่รวมถึงการใช้

สายลบั การใชส้ายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลจึงไม่อยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติัและกฎกระทรวง

ดังกล่าว และในปัจจุบันก็ยงัไม่มีหลักเกณฑ์กฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีสามารถนํามาใช้บังคับหรือ

ตรวจสอบควบคุมการใชส้ายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติดอีกดว้ย ยงัคงมีเพียงการใชแ้นว

คาํพิพากษาฎีกาเก่า ๆ ประกอบกับกฎกระทรวงท่ีว่าดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตาม

กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 มาใช้กับสายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในคดียาเสพติดแทน

เท่านั้น จึงอาจทาํให้เกิดการเล่ียงการใชป้ฏิบติัการอาํพรางหรือการล่อซ้ือโดยเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นบงัคบัตามมาตรา 7 

มาสู่การใชส้ายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในการปฏิบติัการอาํพรางและการล่อซ้ือในคดียาเสพติดมาก
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ข้ึน รวมถึงในชั้นพิจารณาเอง ในการเบิกความพยานท่ีเป็นสายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลนั้น ปัจจุบนั

กฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองสายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในชั้นพิจารณายงัไม่ครอบคลุมพอ ทาํใหเ้กิด

ความไม่ปลอดภยัต่อสายลบัหรือผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในการท่ีจะมาเบิกความ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการอาํพรางและการล่อซ้ือของสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํ

ความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติด 

(2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและประเด็นขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการอาํพรางและการล่อซ้ือ

เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดของสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในคดี   

ยาเสพติด 

(3) เพ่ือศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการสืบสวนคดียาเสพติดโดยการปฏิบติัการอาํพรางและการล่อซ้ือของ

สายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติดของไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

(4) เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการคุม้ครองสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติด 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวกับการคุม้ครองสายลบักรณีเป็น

ผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลในคดียาเสพติด ดงัน้ี 

  1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการใช้และการคุ้มครองสายลับในคดียาเสพติด หนังสือ และ

แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย สุรชยั เทียนชยั. การสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมบุคคลสําคญั; วารยา. 

(2552). ย้อนรอย เออชีน ฟรองซัวส์ วิดอค อดีตอาชญากรในศตวรรษท่ี 18 ผู้กลายเป็นนักสืบคนแรกของโลก. 

ศิลปะวฒันธรรม; สุวุฒิ สุกิจจากร. (2558). ปัญหาความรับผิดของรัฐในผลแห่งละเมิดท่ีเกิดแก่เอกชน; พงษธ์ร 

ธญัญสิริ. (2555). กระบวนการและการบริหารงานยติุธรรมไทย 

  2. แนวคิดเก่ียวกับการแสวงหาความจริงในคดียาเสพติดและในคดีอาญา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย อรรณพ ลิขิตจิตถะ และคณะ. (2548). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการพัฒนากฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หัวข้อ เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ; อมเรศฤทธ์ิ     

วฒันวิบูลย.์ (2551). เอกสารกรณีศึกษาการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หัวข้อ การสืบสวน

คดียาเสพติดโดยวิธีการอาํพรางและวิธีการส่งมอบยาเสพติดภายใต้การควบคุม; คณิต ณ นคร. (2561). กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา. (พิมพค์ร้ังท่ี9) 

  3. แนวคิดเก่ียวกบัวธีิการสืบพยานในคดีอาญาและกฎหมายเก่ียวกบัการสืบพยานลบัหลงัจาํเลย หนงัสือ

ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย โสภณ รัตนากร. (2557). คาํอธิบาย กฎหมายลกัษณะพยาน. (พิมพค์ร้ังท่ี 11);   เขม็ชยั ชุติ

วงศ.์ (2557). คาํอธิบาย กฎหมายลกัษณะพยาน. (พิมพค์ร้ังท่ี 9); สมพร พรหมหิตาธร. (2544). คู่มือพยานหลกัฐาน

ในคดีอาญา. (พิมพค์ร้ังท่ี 4); ธานี สิงหนาท. (2554). คาํอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา(แก้ไขเพ่ิมเติม

ตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. ท่ีแก้ไขใหม่ฉบับล่าสุด). (พิมพค์ร้ังท่ี 9); กูเ้กียรติ เมืองสง. (2550).           การพิจารณาคดี

ลบัหลงัจาํเลย 
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  4. งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งประกอบด้วย เอนก ศรีคาํ. (2552). ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยสายลับภายใต้

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับท่ี 1 กับพิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับท่ี 1 ค.ศ. 1977; ภานุรุจ 

สุวรรณรัตน์. (2557). การตรวจสอบและถ่วงดลุการแสวงหาพยานหลกัฐาน:ศึกษากรณีการปฏิบัติการอาํพรางของ

เจ้าหน้าท่ีตาํรวจตามพระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550; มยรุา วมิลโลหการ. (2553). การแสวงหา

พยานหลกัฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ; ปัทมา วะรินทร์. (2554). การค้นหา

ความจริงในคดียาเสพติด : ศึกษากรณีการรับฟังบุคคลท่ีเป็นสายลับ; เมทินี ชโลธร. (2543). การปฏิบัติต่อพยาน

บุคคลในคดีอาญา  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  ศึกษาจากหนงัสือ บทความ งานวจิยั วทิยานิพนธ์ แนวทางคาํพิพากษาฎีกา กฎกระทรวงพระราชบญัญติั 

ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต กฎหมาย ทฤษฎีกฎหมายต่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ระเบียบและแนวทางปฏิบติัของสายลบัและเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินคดียาเสพติด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  จากการศึกษาผูเ้ขียนไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

  1. จากการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนั ไม่มีบทบญัญติักฎหมายมารองรับหรือใหค้าํนิยามในการปฏิบติัการ

อาํพรางและการล่อซ้ือของสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลโดยตรง เน่ืองจากพระราชบญัญติัวิธี

พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงท่ีว่าดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตาม

กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2555 นั้นใชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ท่ีอาํพรางของรัฐเท่านั้น  

  2. จากการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนั ไม่มีบทบญัญติักฎหมายท่ีคุม้ครองการกระทาํผิดของสายลบักรณีเป็น

ผูก้ระทาํความผิดท่ีใหข้อ้มูลขณะปฏิบติัหนา้ท่ีในกรณีท่ีสายลบัอาจจะตอ้งกระทาํความผิดเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงข่าวสาร

และพยานหลกัฐานท่ีจาํเป็นต่าง ๆ ท่ีทาํให้การสืบสวนสาํเร็จ โดยพยานหลกัฐานดงักล่าวไม่อาจไดม้าโดยวิธีอ่ืน

นอกจากการร่วมกระทาํกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรืออาจจะตอ้งกระทาํความผิดตามกฎหมายอาญาเพ่ือรักษา

ความลบัเก่ียวกับตวัตนของสายลบัดงักล่าวเอง อีกทั้ งยงัไม่มีบทบญัญติักฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในการตรวจสอบ

ควบคุมสายลบัในขณะปฏิบัติการอาํพราง เน่ืองจากในการตรวจสอบควบคุมในขณะปฏิบัติการอาํพรางนั้น 

นอกจากการบงัคบับญัชาในระบบราชการแลว้ การตรวจสอบควบคุมขณะดาํเนินการปฏิบติัการอาํพรางไม่มี

กลไกการตรวจสอบควบคุมโดยกฎหมายอ่ืนโดยตรง 

  3. จากการศึกษาพบวา่ กฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในชั้น

พิจารณาไม่ครอบคลุมพอ ทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัต่อสายลบัในการมาเบิกความ อนัจะทาํให้คาํเบิกความเป็น

พยานบอกเล่าท่ีมีนํ้ าหนกันอ้ยลง 

 

6. อภิปรายผล  

 ผูเ้ขียนอภิปรายผลจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองสายลบักรณีเป็น

ผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในคดียาเสพติด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางคาํพิพากษาฎีกา ระเบียบและแนวทาง
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ปฏิบติัของสายลบัและเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินคดียาเสพติด รวมถึงกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดข้อ้คน้พบวา่ ปัจจุบนัการปฏิบติัการอาํพรางและการล่อซ้ือนั้นไดมี้กฎหมาย คือ พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงท่ีว่าดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 มาใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีอําพราง แต่การอําพรางตามพระราชบัญญัติและ

กฎกระทรวงดงักล่าวนั้นใชบ้งัคบัเฉพาะกบัเจา้หนา้ท่ีอาํพรางของรัฐ ไม่รวมถึงการใชส้ายลบั การใชส้ายลบักรณี

เป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในคดียาเสพติดจึงไม่อยูใ่นบงัคบัของพระราชบญัญติัและกฎกระทรวงดงักล่าว 

ทาํใหเ้กิดกรณีปัญหาในการท่ีจะคุม้ครองสายลบัในคดียาเสพติด ดงัน้ี 

1.กรณีท่ีการปฏิบติัการอาํพรางของสายลบักรณีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในคดียาเสพติดนั้นยงั

ไม่มีบทบญัญติักฎหมายให้ความคุม้ครองโดยตรง เน่ืองจากพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

ประกอบกบักฎกระทรวงท่ีวา่ดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 

พ.ศ.2555 บญัญติัวา่ ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

คือ ตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐเท่านั้น กฎหมายจึงจะใหค้วามคุม้ครอง 

2. กรณีท่ีในชั้นปฏิบติัการนั้น ในบางคร้ังตวัสายลบัอาจจะตอ้งกระทาํความผิดกฎหมายอาญาเพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงข่าวสารและพยานหลกัฐานท่ีจาํเป็นต่าง ๆ ท่ีทาํให้การสืบสวนสาํเร็จ โดยพยานหลกัฐานดงักล่าวไม่อาจ

ไดม้าโดยวธีิอ่ืนนอกจากการร่วมกระทาํกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรืออาจจะตอ้งกระทาํความผิดตามกฎหมายอาญา

เพ่ือรักษาความลบัเก่ียวกบัตวัตนของสายลบัดงักล่าวเอง ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายคุม้ครองกรณีดงักล่าว

ของสายลบั มีเพียงแต่กฎหมายอาญาในเร่ืองการป้องกนัและการกระทาํโดยจาํเป็นมาใชอ้า้งกบัการกระทาํความผดิ

ดงักล่าวเท่านั้น ยกตวัอยา่งเช่น ในบางกรณีท่ีตวัสายลบัตอ้งทาํร้ายร่างกายผูอ่ื้นเพ่ือใหก้ลุ่มผูค้า้ยาไม่ระแวงสงสยั

ในตวัสายลบั อนัอาจจะทาํให้เกิดอนัตรายแก่ตวัสายลบัและเป็นการเปิดเผยตวัตนของสายลบันั้นเอง การกระทาํ

ดังกล่าวของสายลบัเพียงแต่อา้งได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 67(2)0

1 เท่านั้น แต่การอา้งดังกล่าวไม่

สามารถทาํให้สายลบัเหล่านั้นพน้ผิดในทนัที ยงัคงตอ้งมีการสืบสวนสอบสวนและดาํเนินคดีในชั้นศาลก่อน ซ่ึง

ใชร้ะยะเวลานาน โดยในระหว่างนั้นตวัสายลบัจะตอ้งตกเป็นจาํเลยในความผิดท่ีตนไดก้ระทาํเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ข่าวสารและพยานหลกัฐานท่ีจาํเป็นต่าง ๆ ท่ีทาํใหก้ารสืบสวนสาํเร็จ โดยพยานหลกัฐานดงักล่าวไม่อาจไดม้าโดย

วธีิอ่ืนนอกจากการร่วมกระทาํกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรืออาจจะตอ้งกระทาํความผิดตามกฎหมายอาญาเพ่ือรักษา

ความลบัเก่ียวกบัตวัตนของสายลบัเองอนัเป็นการกระทาํความผิดในหนา้ท่ีของรัฐเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ 

มิใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัของตนเอง หรือในกรณีท่ีมีการจบักุมเครือข่ายหรือองคก์รอาชญากรรม หากเป็นการ

จบักุมโดยหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไม่ทราบขอ้มูลว่ามีบุคคลท่ีเป็นสายลบัปฏิบติัการอาํพรางอยู่ สายลบัซ่ึงปฏิบติัการ       

อาํพรางย่อมไม่สามารถต่อสู้เพ่ือปฏิเสธความรับผิดทางอาญาไดเ้พราะไม่มีกฎหมายบญัญติัให้ความคุม้ครอง    

และหากจบักุมแลว้ไม่ดาํเนินคดี เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํการจบักุมยอ่มมีความผิดฐานละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี หรือปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยมิชอบได ้

                                                   
1 มาตรา 67(2) ผูใ้ดกระทาํความผิดด้วยความจาํเป็น เพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผูอ่ื้นพน้จากภยนัตรายท่ีใกล้จะถึงและไม่สามารถ

หลีกเล่ียงให้พน้โดยวิธีอ่ืนใดได้ เม่ือภยนัตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดข้ึนเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทาํนั้นไม่เป็นการเกิน

สมควรแก่เหตุแลว้ ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ 
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โดยการปฏิบติัการอาํพรางและการล่อซ้ือของสายลบันั้น เม่ือมีการกาํหนดในเร่ืองของมีการส่วนร่วมใน

การกระทาํความผิดแลว้ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบควบคู่กนัไปดว้ย เพ่ือท่ีจะทาํให้เกิดความโปร่งใสใน

การปฏิบติัการ ซ่ึงปัจจุบนั กฎหมายไทยกาํหนดให้การขออนุญาตปฏิบติัการอาํพรางตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยในกรณีผูป้ฏิบติัการเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจให้ยื่นต่อผูบ้ญัชาการตรวจแห่งชาติหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย และการ

อนุญาตตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีว่าดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตาม

กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2555 แต่สาํหรับการตรวจสอบควบคุมในขณะปฏิบติัการอาํพรางนั้น นอกจาก

การบงัคบับญัชาในระบบราชการแลว้ การตรวจสอบควบคุมขณะดาํเนินการปฏิบติัการอาํพรางไม่มีกลไกการ

ตรวจสอบควบคุมโดยกฎหมายโดยตรง ในทางปฏิบติั การตรวจสอบควบคุมขณะดาํเนินการปฏิบติัการอาํพรางจึง

ข้ึนอยูก่บัการควบคุมบงัคบับญัชาโดยเจา้หน้าท่ีชุดปฏิบติัการอาํพราง โดยการตรวจสอบดงักล่าวน้ีใชบ้งัคบักบั

กรณีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการอาํพรางของรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงสายลบั 

3. กรณีการสืบพยานในชั้นศาลในคดียาเสพติด หลกัเกณฑก์ารสืบพยานในคดีอาญาของไทยไดบ้ญัญติั

ไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงโดยหลกัแลว้การสืบพยานตอ้งกระทาํต่อหนา้จาํเลยโดยเปิดเผย 

ทั้งน้ีหลกัการสืบพยานในศาลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การสืบพยานจะตอ้งกระทาํต่อหนา้จาํเลยเพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิ

ของจาํเลยในการเผชิญหนา้พยานและการถามคา้นพยาน ทาํให้จาํเลยสามารถต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเต็มท่ีและก่อใหเ้กิด

ความเป็นธรรมแก่จาํเลยในการดาํเนินคดี ซ่ึงหลกัการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ศาลไทยได้ถือ

เคร่งครัดมาตลอดว่าถา้การพิจารณาและสืบพยานไม่ไดก้ระทาํต่อหนา้จาํเลยย่อมเป็นการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

และคาํเบิกความพยานไม่อาจรับฟังเพ่ือพิสูจน์ความผิดของจาํเลยไดแ้มว้่าจาํเลยจะยินยอมก็ตาม แต่ในปัจจุบนั 

พระราชบญัญติัวิธีพิจารณายาเสพติด พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดในเร่ืองของการสืบพยานลบัหลงัไวใ้นมาตรา 121

2 แต่

การสืบพยานลบัหลงัดงักล่าว เป็นในกรณีท่ีจาํเลยคนใดจงใจไม่มาศาลหรือหลบหนีเท่านั้น ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าว 

ไม่ไดคุ้ม้ครองตวัสายลบัในกรณีท่ีจาํเลยมาศาล เพราะหากจาํเลยมาศาลก็ยอ่มท่ีจะสามารถรู้ถึงตวัตนของสายลบัท่ี

จะมาเบิกความในชั้นพิจารณาได ้ทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัแก่ตวัสายลบัเอง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้สามารถคุม้ครองสายลบัในกรณีท่ีเป็นผูก้ระทาํความผิดท่ีให้ขอ้มูลในคดียาเสพติดไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนั้ น จึงเห็นว่าควรมีมาตรการในการรับรองการปฏิบัติการอาํพรางของสายลับ และการ

ตรวจสอบการควบคุมการปฏิบติัการดงักล่าว รวมถึงการคุม้ครองสายลบัท่ีจะมาเบิกความในชั้นพิจารณา โดยการ

ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปฏิบัติการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด           

พ.ศ. 2555 ข้ึนเป็น “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการปฏิบติัการอาํพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบั   

ยาเสพติด” โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัดงักล่าวเพ่ิมเติมในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

                                                   
2 มาตรา 12 ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดซ่ึงจาํเลยมีทนายความ ถา้ปรากฏวา่จาํเลยคนใดจงใจไม่มาศาลหรือหลบหนี และมีความ

จาํเป็นเพ่ือมิให้พยานหลักฐานสูญหายหรือยากแก่การนํามาสืบในภายหลัง เม่ือศาลเห็นเป็นการสมควรก็ให้ศาลมีอาํนาจสืบ

พยานหลกัฐานลบัหลงัจาํเลย แต่ตอ้งให้โอกาสทนายความของจาํเลยท่ีจะถามคา้นและนาํสืบหกัลา้งพยานหลกัฐานนั้นได ้
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 ประเด็นท่ีหน่ึง การรับรองการปฏิบติัการอาํพรางของสายลบันั้น เสนอแกไ้ขกฎกระทรวงฯ จากเดิม โดย

ใหย้กเลิกความในขอ้ 1 ดงัต่อไปน้ี 

 “ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงน้ี “ผูข้ออนุญาต”  หมายความวา่  เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด” และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

 “มาตรา 1 ในพระราชบญัญติัน้ี “ผูอ้าํพราง”  หมายความวา่  เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณา

คดียาเสพติด รวมถึงบุคคลใดท่ีดาํเนินการปฏิบติัการอาํพรางภายใตก้ารกาํกบัดูแลของเจา้พนกังานตามกฎหมายวา่

ดว้ยวธีิพิจารณาคดียาเสพติดดว้ย” 

 ประเด็นท่ีสอง การคุม้ครองการกระทาํท่ีเป็นความผิดทางอาญาในกรณีท่ีตวัสายลบัอาจจะตอ้งกระทาํ

ความผิดเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงข่าวสารและพยานหลกัฐานท่ีจาํเป็นต่าง ๆ ท่ีทาํให้การสืบสวนสาํเร็จ โดยพยานหลกัฐาน

ดงักล่าวไม่อาจไดม้าโดยวธีิอ่ืนนอกจากการร่วมกระทาํกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรืออาจจะตอ้งกระทาํความผิดตาม

กฎหมายอาญาเพ่ือรักษาความลับเก่ียวกับตัวตนของสายลับดังกล่าว จึงเห็นควรเพ่ิมเติมในประเด็นเร่ือง               

การคุม้ครองการกระทาํดงักล่าวของสายลบั เพ่ือแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

 “ผูอ้ ําพรางจะเข้าไปมีส่วนร่วมกระทําความผิดต่อกฎหมายไม่ได้ เวน้แต่เม่ือได้รับอนุญาตตาม

พระราชบญัญติัน้ี และตอ้งมีเหตุดงัต่อไปน้ี หากฝ่าฝืนจะตอ้งรับผิดเป็นการส่วนตวั 

  (1) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข่าวสารและพยานหลักฐานท่ีจําเป็นต่าง ๆ ท่ีทําให้การสืบสวนสําเร็จ โดย

พยานหลกัฐานดงักล่าวไม่อาจไดม้าโดยวธีิอ่ืนนอกจากการร่วมกระทาํกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

  (2) เพ่ือรักษาความลบัเก่ียวกบัตวัตนของผูอ้าํพราง 

  (3) เพ่ือป้องกนัภยนัตรายแก่ชีวติหรือการบาดเจ็บสาหสัของผูอ้าํพราง” และ 

 “ผูอ้าํพรางตอ้งดาํเนินการอย่างละเอียดรอบคอบท่ีสุดในทุกขั้นตอนท่ีอาจมีการกระทาํท่ีละเมิดต่อ

กฎหมาย หรือพยายามอยา่งท่ีสุดท่ีจะไม่กระทาํผิดกฎหมาย โดยผูอ้าํพรางจะตอ้งไม่กระทาํการดงัต่อไปน้ี 

 (1) ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํความผิดท่ีรุนแรง เวน้แต่เป็นการป้องกนัตนเอง 

 (2) ผูอ้าํพรางตอ้งไม่เป็นผูริ้เร่ิมหรือก่อให้เกิดการกระทาํความผิดข้ึน เพ่ือไม่ให้เป็นการล่อให้กระทาํ

ความผิด 

 (3) ผูอ้าํพรางตอ้งไม่ปฏิบติัการสืบสวนโดยมิชอบดว้ยกฎหมายระหวา่งการอาํพรางโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

เช่น การคน้โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย การดกัฟังโทรศพัท์โดยมิไดข้ออนุญาต การบุกรุกเขา้ไปในเคหะสถานของ

ผูอ่ื้น 

 ประเด็นท่ีสาม การตรวจสอบควบคุมสายลบัในขณะปฏิบติัการอาํพรางนั้น เห็นควรเพ่ิมเติมในประเด็น

เร่ือง การกาํหนดวธีิการและขั้นตอนในการตรวจสอบควบคุมสายลบั เพ่ือแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

 “ให้เจ้าพนักงานผูค้วบคุมการอําพรางท่ีได้รับอนุญาตให้ดําเนินการอาํพรางรายงานผลของการ

ปฏิบติัการอาํพรางท่ีไดรั้บอนุญาตทุกคร้ังเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติัการอาํพรางแก่ผูมี้อาํนาจอนุญาต 

 ในระหวา่งการปฏิบติัการอาํพราง เจา้พนกังานผูค้วบคุมการอาํพรางตอ้งคอยดูแลตรวจสอบการกระทาํ

ของผูอ้าํพราง  

 เจา้พนกังานผูค้วบคุมการอาํพรางตอ้งคอยหารือกบัพนักงานอยัการถึงเร่ืองของการปฏิบติัการอาํพราง 

ในกรณีท่ีเกิดปัญหาข้ึนกบัการปฏิบติัการอาํพราง 
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 ในกรณีท่ีเกิดการกระทาํความผิดทางอาญาในระหว่างการปฏิบติัการอาํพราง โดยท่ีผูอ้าํพรางเป็นผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งในการกระทาํความผิดนั้น ใหรี้บรายงานต่อพนกังานอยัการและผูมี้อาํนาจอนุญาตโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี

สามารถทาํได”้ 

 ประเด็นสุดท้าย การคุม้ครองสายลบัในชั้นพิจารณา ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าสามารถนําแนวทางการ

พิจารณาคดีแบบปิดของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้กับการสืบพยานในชั้นพิจารณาของไทย โดยอาจ

กาํหนดให้มีการสืบพยานลบัหลงัจาํเลยได ้โดยให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญติัวิธี

พิจารณายาเสพติด พ.ศ. 2550 

 “มาตรา 12/1 ในคดีท่ีพนกังานอยัการเป็นโจทก์ ในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดซ่ึงกฎหมายกาํหนด

อตัราโทษอยา่งตํ่าใหจ้าํคุกตั้งแต่สิบปีข้ึนไป หรือโทษสถานท่ีหนกักวา่นั้น ในวนันดัพิจารณาพยานหลกัฐาน เม่ือ

พนกังานอยัการยื่นคาํขอโดยทาํเป็นคาํร้องเพ่ือขอสืบพยานบุคคลท่ีเป็นสายลบั ถา้ศาลเห็นสมควร เม่ือพิจารณา

แลว้เห็นว่าจะเป็นผลร้ายกบัสายลบัท่ีจะมาเป็นพยาน ให้ศาลจดัให้พยานอยู่ในท่ีเหมาะสม และศาลอาจปฏิบติั

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (1) ศาลเป็นผูถ้ามพยานเอง โดยคาํถามตอ้งไม่ให้มีการเปิดเผยถึงช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุอาชีพ หรือพฤติการณ์   

ใด ๆ อนัเป็นการเผยตวัตนของสายลบัท่ีเขา้เบิกความเป็นพยาน 

  (2) ใหคู้่ความถาม ถามคา้น หรือถามติง ภายใตก้ารควบคุมคาํถามโดยศาล เพ่ือไม่ใหมี้การเปิดเผยถึงช่ือ 

ท่ีอยู ่อาย ุอาชีพ หรือพฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นการเผยตวัตนของสายลบัท่ีเขา้เบิกความเป็นพยาน 

 ในการเบิกความของพยานดงักล่าว ให้มีการถ่ายทอดเฉพาะเสียงท่ีผ่านเคร่ืองแปลงเสียงเพ่ือไม่ใหท้ราบ

วา่พยานดงักล่าวเป็นใคร และเป็นหนา้ท่ีของศาลท่ีจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ดงักล่าว 

 การปฏิบติัตามมาตราน้ี ให้โจทก์ระบุพยานภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต แต่ไม่จาํตอ้งระบุ

รายละเอียดของพยาน” 

 

8. เอกสารอ้างองิ 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัการใชโ้ทรศพัท์มือถือในการถ่ายบนัทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั เป็นกิจกรรมท่ี

กลายเป็นกิจวตัรของผูค้นทั้งหลาย เพราะความสะดวกรวดเร็วในการรายงานข่าวสารต่างๆ ตลอดจนบอกเล่าส่ิงท่ี

ได้พบเห็นในแต่ละวนัให้กับคนใกลชิ้ดรอบขา้งไปจนถึงผูค้นทั้งหลายบนโลกท่ีติดต่อกันหลายช่องทางผ่าน

ระบบส่ือสารออนไลน์ ดว้ยเหตุน้ีในส่ือออนไลน์ยอดนิยม เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯ จึงพร่ัง

พร้อมไปดว้ยภาพและวดีีโอบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผูค้นท่ีเรารู้จกัและไม่รู้จกัในแต่ละวนั นอกจากเสมือนเป็น

ไดอารีบอกเล่าเร่ืองราวแลว้ ในหลายคร้ังภาพบนัทึกเหล่านั้นไดก้ลายมาเป็นพยานหลกัฐานสาํคญัในเหตุการณ์ท่ี

เกิดขอ้พิพาทระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานหน่ึงๆ ในบางประเทศภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหววีดีโอได้รับการ

ยอมรับให้เป็นพยานหลกัฐานท่ีมีนํ้ าหนักในการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาททั้งหลายท่ีเกิดข้ึน ดว้ยลกัษณะเฉพาะท่ี

สามารถบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไว้ได้ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือแต่บางส่วน เม่ือนํามาพิจารณาประกอบกับ

พยานหลกัฐานอ่ืนๆ ภาพถ่ายหรือวดีีโอก็สามารถบอกเล่าเหตุการณ์และช่วยยติุขอ้พิพาทใหจ้บลงโดยเร็วกวา่ท่ีเคย

เป็นมา เม่ือประโยชน์ของมนัมีมาก ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาควบคู่กนัไปคือ ผลร้ายและโทษของภาพถ่ายและวดีีโอนั้นมี

มากนอ้ยเพียงใดหรือไม่ ผูเ้ขียนไดเ้ล็งเห็นถึงขอ้ควรกงัวลหน่ึงวา่ เม่ือผูค้นถ่ายภาพหรือวีดีโอผูค้นในท่ีสาธารณะ 

ภาพถ่ายและวิดีโอนั้นจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตวัของผูค้นท่ีไม่ยินยอมให้มีภาพตนอยูใ่นนั้นหรือไม่ ซ่ึง

บทความน้ีผูเ้ขียนเจาะจงเฉพาะกรณีการถ่ายภาพหรือวีดีโอบุคลากรดา้นสาธารณสุขในระหว่างท่ีมีการปฏิบติั

หน้าท่ี กล่าวคือ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีนั้น คนไข ้ญาติคนไขห้รือบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ก็ตาม 

สามารถบนัทึกภาพเหตุการณ์นั้นๆ ไวไ้ดห้รือไม่ เพียงใด และการดงักล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตวั 

หรือละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ จึงไดเ้กิดเป็นบทความช้ินน้ีข้ึน  

 

คาํสําคญั: สิทธิความเป็นส่วนตวั   บุคลากรดา้นสาธารณสุข    การปฏิบติัหนา้ท่ี 
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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 

 เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัผูค้นนิยมใชช่้องทางการส่ือสารออนไลน์ในการต่อต่อส่ือสาร บอกเล่าเร่ืองราว 

ตลอดจนรายงานสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไดพ้บเจอในชีวิตประจาํวนั ทั้งเหตุการณ์สาํคญัเป็นท่ีน่าจดจาํและเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปเป็นกิจวตัร เช่นน้ีทาํให้ส่ือออนไลน์มีอิทธิพลกบัเรามากตั้งแต่ต่ืนกระทัง่นอนหลบัไปแต่ละวนั 

ภาพ ผูค้นนิยมถ่ายภาพน่ิง บนัทึกเหตุการณ์เป็นภาพเคล่ือนไหว ประกอบกบัถอ้ยคาํขอ้ความสั้นยาวตามอารมณ์

และโอกาส และเผยแพร่ลงบนช่องทางต่างๆ ในโปรแกรมส่ือออนไลน์ยอดนิยม อาทิ เฟซบุ๊ค (Facebook), ไลน์ 

(Line), ทวิตเตอร์ (Twitter), อินสตาแกรม (Instagram) ฯ จนกลายเป็นอลับั้มภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว และงาน

นิพนธ์ย่อยๆ บ่งบอกตวัตนของเจา้ของบญัชีผูใ้ชน้ั้นๆ จากความนิยมในการใชง้าน พกพาไปไหนไดทุ้กท่ี ดว้ย

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั ตลอดจนการบนัทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ต่างๆ ทาํให้

โทรศพัทมื์อถือ (Smartphone) เป็นเคร่ืองมือจาํเป็นในการใชชี้วิตของผูค้น เม่ือพิจารณาจากทิศทางตรงขา้มในอีก

แง่หน่ึง ความสะดวกน้ีกลบักลายเป็นเคร่ืองมือท่ีอาจละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตวัหรือล่วงละเมิดขอ้มูลส่วน

บุคคลของบุคคลอ่ืนไดโ้ดยง่าย เพราะเม่ือเราใชโ้ทรศพัทมื์อถือ เราสามารถคน้หาส่ิงใดไดต้ามตอ้งการ เราสามารถ

บนัทึกภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัไดง่้ายเพียงแค่ปลายน้ิวสัมผสั เราแสดงความคิดเห็นในการเห็นชอบหรือ

โตแ้ยง้กับผูใ้ดได้ทั่วโลกแมไ้ม่ได้อยู่ต่อหน้า เรากดถูกใจ (Like) ส่ิงท่ีถูกใจ กดแสดงอารมณ์ (Emotion) กับ

ขอ้ความหรือภาพถ่ายหรือวีดีโอต่างๆ เรากดเผยแพร่ส่ิงท่ีเราสนใจ และอ่ืนๆ อีกมากมาย จากกิจกรรมทั้งหลายท่ี
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เราคุน้เคยอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนัน้ี ไม่วา่จะรู้ตวัหรือไม่ เราไดใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในลกัษณะท่ีอาจจะกา้วล่วงสิทธิของผู ้

หน่ึงผูใ้ดไปไม่มากก็นอ้ย  

 นอกจากภาพถ่ายและวีดีโอภาพเคล่ือนไหวจะเป็นส่ือในการถ่ายทอดเร่ืองราวของผูค้นนั้นๆ แลว้ ใน

หลายคร้ังท่ีภาพถ่ายและวดีีโอภาพเคล่ือนไหวกลายเป็นพยานหลกัฐานสาํคญัท่ีช่วยในการช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน  

บ่อยคร้ังท่ีช่วยให้ข้อพิพาทจบลง และคดีคล่ีคลายได้โดยปราศจากข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรม ช่วย

ประหยดัเวลา และให้ประชาชนเขา้ถึงความยุติธรรมไดร้วดเร็ว ถึงกระนั้น หากคดีความเขา้สู่กระบวนพิจารณา

ของศาลแลว้ การนาํเอาภาพถ่ายและบนัทึกวีดีโอเหตุการณ์นั้นๆ มาเป็นพยานหลกัฐานช้ินหน่ึงเพ่ือเสนอให้ศาล

พิจารณาประกอบกบัพยานหลกัฐานช้ินอ่ืนๆ เช่ือไดว้่าจะช่วยให้การวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทแห่งคดีเป็นไปได้

โดยง่ายข้ึนไม่มากก็น้อย โดยเหตุการณ์ท่ีมักถูกบันทึกทั้ งภาพน่ิงและวีดีโอภาพเคล่ือนไหวท่ีนํามาใช้เป็น

พยานหลกัฐานในทางคดี มกัจะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใกลต้วัของผูบ้นัทึก ไม่ว่าจะบนัทึกไวใ้นสถานะท่ีเป็นผู ้

ประสบเหตุดว้ยตนเองหรือในสถานะของผูพ้บเห็นเหตุการณ์ และเผยแพร่ในลกัษณะของการถ่ายทอดสด (Live) 

หรือบนัทึกเป็นคลิปวดีีโอไวเ้พ่ือเผยแพร่ในภายหลงั เหตุการณ์ท่ีมกัมีการบนัทึกและนาํมาเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ 

เช่น  อุบติัเหตุ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  การทะเลาะวิวาท  เจา้หนา้ท่ีรัฐเรียกรับสินบน  การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ  การให้บริการของผูใ้ห้บริการ  เป็นตน้ โดยเฉพาะในกรณีท่ี

เจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นผูก้ระทาํผิดเสียเอง ซ่ึงประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือละเวน้การปฏิบติั

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐนั้นมิไดมี้ความหวาดกลวัอยา่งเช่นในอดีต เพราะการเขา้ถึงสงัคมออนไลน์ไดโ้ดยง่ายทาํให้

เสมือนหน่ึงว่าประชาชนมีส่ืออยู่ในมือ เม่ือไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํของเจา้หน้าท่ีรัฐ ประกอบกบัมี

พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาของตน ทาํให้ใครหลายคนก็มุ่งใชม้นัเพ่ือพิทกัษคุ์ม้ครองความยุติธรรม

ให้แก่ตนเอง แต่ประเด็นท่ีควรตอ้งให้ความสําคญัไม่แพก้ันคือ การท่ีผูค้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการ

บนัทึกภาพของผูใ้ดผูห้น่ึงเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตวัของผูน้ั้นหรือไม่ และหากเราพบเห็นการกระทาํ

ท่ีไม่ชอบของผูใ้ดหรือเจา้หน้าท่ีรัฐหรือเอกชนคนใด เราสามารถบนัทึกภาพเหล่านั้นไวแ้ละนาํมาเผยแพร่เป็น

อุทาหรณ์และในขณะเดียวกนัก็ใชด้าํเนินคดีกบัผูน้ั้นไดด้ว้ยหรือไม่ การกระทาํดงักล่าวเป็นการละเมิดสิทธิใน

ความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้นหรือไม่ ซ่ึงในบทความน้ีผูเ้ขียนมุ่งวิเคราะห์ในประเด็นวา่ หากประชาชนพบเห็นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีมิชอบหรือละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในสถานพยาบาลใดๆ เราจะสามารถ

บนัทึกภาพบุคคลนั้นนั้นในสถานพยาบาลในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ืออาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานพิสูจน์ความผิดของ

บุคคลดงักล่าวนั้นไดห้รือไม่ เพียงใด   
  

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

(2) เพ่ือศึกษาถึงการบนัทึกและเผยแพร่ภาพการปฏิบติังานโดยมิชอบของบุคลากรดา้นสาธารณสุขใน

ระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อส่ือสงัคมออนไลน์  
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3.  สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุขในขณะปฏิบัติหน้าที ่ 

  3.1 สิทธิความเป็นส่วนตวั 

  สิทธิความเป็นส่วนตวั (Right to Privacy) เป็นสิทธิของปัจเจกชนท่ีมีตามธรรมชาติ กล่าวคือ มนุษยทุ์กผู ้

ลว้นแลว้แต่มีสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัอยา่งอิสระในสงัคม เม่ือมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นสงัคม จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง

มีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกนัและให้พ้ืนท่ีส่วนตวัของแต่ละบุคคลให้มีชีวิตอยู่ไดโ้ดยสงบเรียบร้อยและปกติสุข 

ดังนั้น การให้ความคุม้ครองแก่สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว จึงเป็นสิทธิพ้ืนฐานอย่างหน่ึงของมนุษยท่ี์ต้องให้

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ (ทิพาพร นะมาตร์, 2551, น.3)  

  สิทธิในความเป็นส่วนตวั (Right to Privacy) หมายถึง สิทธิท่ีจะไดอ้ยูโ่ดยลาํพงัโดยปราศจากการรบกวน 

(The Right to Be Left Alone)  (บุญยศิษย ์บุญโพธ์ิ, 2553, น.86) ซ่ึงกฎหมายท่ีบญัญติัคุม้ครองสิทธิในความเป็น

ส่วนตวัของไทยนั้น ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 32 ซ่ึงโดยบทบญัญติัของมาตรา

น้ีส่งผลใหป้ระชาชนทุกคนรวมทั้งส่ือมวลชนตอ้งเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตวัของบุคคลอ่ืนดว้ยในขณะท่ี

ส่ือมวลก็ตอ้งระมดัระวงัในการท่ีจะนาํเสนอข่าวสารเพราะข่าวบางข่าวอาจไปเก่ียวขอ้ง หรือกระทบกระเทือนใน

เร่ืองส่วนบุคคลซ่ึงกฎหมายคุม้ครองอยูก็่จะกลายเป็นคดีฟ้องร้องกนัข้ึนมาอีก 

  นอกจากจะมีกฎหมายไทยบัญญติัคุม้ครองเร่ืองสิทธิในความเป็นส่วนตวัแลว้ ในกฎหมายระหว่าง

ประเทศหรือกฎหมายสากลก็ไดบ้ญัญติัเร่ืองการคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัไวด้้วยเช่นเดียวกนั เช่นใน

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights 1948) 

ขอ้ 12 ท่ีกาํหนดว่า “บุคคลย่อมไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตวั ในครอบครัวในเคหสถาน 

หรือในการส่ือสาร หรือไม่อาจถูกลบหลู่ในเกียรติยศช่ือเสียงบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการปกป้อง

คุม้ครองโดยกฎหมาย ต่อการแทรกแซงในสิทธิเช่นวา่นั้น” (Jack Donnelly, น.303-316)  

  สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั (Right to privacy) อาจแตกยอ่ยออกมาเป็นสิทธิต่าง ๆ ไดอี้กหลายประการ 

เช่น สิทธิในการดาํเนินชีวติและกาํหนดความเป็นตวัตนของตนเอง (Self-determination) สิทธิในการติดต่อส่ือสาร

กับผูอ่ื้น สิทธิท่ีจะสมรสหรือสร้างครอบครัว สิทธิท่ีจะทาํแท้ง สิทธิในการมีชีวิต สิทธิท่ีจะเลือกศาสนาและ

การเมือง เป็นตน้ (Samuel D. Warren, Louis D. Brandies) 

  การถ่ายภาพบุคคลท่ีมิไดรั้บรู้และยินยอมนั้นจดัเป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตวัของบุคคลรูปแบบ

หน่ึง ในเม่ือปัจเจกบุคคลแต่ละคนเม่ือเกิดมาแลว้มีสิทธิท่ีจะไม่ถูกแทรกแซงดงักล่าว มีสิทธิท่ีจะไม่ถูกถ่ายภาพ

โดยมิไดรั้บรู้และยินยอม และมีสามารถป้องกนัสิทธิของตนหากการถ่ายบนัทึกนั้นทาํให้ตนไดรั้บความเสียหาย 

สิทธิทั้งหลายเหล่าน้ีจึงเป็นสิทธิท่ีแตกยอ่ยออกมาของสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวันัน่เอง  

 3.2 บุคลากรด้านสาธารณสุข  

 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ใหนิ้ยามของบุคลากรดา้นสาธารณสุข และผูป้ระกอบวชิาชีพ

ดา้นสาธารณสุขไวด้งัน้ี 

 “บุคลากรดา้นสาธารณสุข” หมายความวา่  ผูใ้หบ้ริการสาธารณสุขท่ีมีกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้กาํหนด

รองรับ 

“ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล  
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 “บุคลากรของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาล ทั้งเตม็เวลาและบางเวลา จาํแนกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 

1. เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร โรงพยาบาลและ 

สถานพยาบาลในระดบัสูง และระดบัรองลงมา ไดแ้ก่   

- ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

- หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้แผนก หวัหนา้ตึก และผูต้รวจการ 

2. เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการตรวจและรักษาโรค

โดยตรง ประกอบดว้ย  

- แพทย ์ 

- ทนัตแพทย ์ 

- พยาบาล (พยาบาลวชิาชีพ และพยาบาลเทคนิค)  

- ผูช่้วยพยาบาล  

- พนกังานผูช่้วยเหลือพยาบาล  

- ผดุงครรภ ์ 

- พนกังานพยาบาลอ่ืนๆ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล 

นอกเหนือจากท่ีระบุไวแ้ลว้ เช่น พนกังานเวรเปล พนกังานพยาบาลประจาํแผนก เป็นตน้ 

3. เจา้หนา้ท่ีบริการทางการแพทยห์มายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการให้บริการทางการแพทยอ่ื์นๆ 

นอกเหนือจากการใหก้ารตรวจรักษาโรคโดยตรง เช่น เจา้หนา้ท่ีเอก็ซ์เรย ์นกักายภาพบาํบดั นกัเทคนิค 

การแพทย ์เภสชักร โภชนากร และเจา้หนา้ท่ีประจาํในแผนกท่ีใหบ้ริการทางการแพทยเ์ป็นตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริการโรงพยาบาล หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลหรือ

งานบริการทางการแพทยเ์ช่น เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชีเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ พนกังานจ่ายยา พนกังานขบัรถ 

พนกังานทาํความสะอาด เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2555)  

 3.3 ในขณะปฏิบตัหิน้าที ่ 

 "การปฏิบติัหนา้ท่ี" ตามความหมายและขอบเขตของมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หมายความ

ว่า เป็นการกระทาํในตาํแหน่งท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในฐานะเจา้พนกังานท่ีกฎหมาย ท่ีมิใช่เป็นการกระทาํในเร่ือง

ส่วนตวัหรือนอกเหนือตาํแหน่งหนา้ท่ี (หลกักฎหมายปกครองวนัละเร่ือง, 2556)  

 “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการต่างๆ อนัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัและ

ควบคุมโรคและปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ การตรวจวนิิจฉยัและบาํบดัสภาวะความเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน (พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ, 2550) 

 ดงันั้น การกระทาํขณะปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริการสาธารณสุข มีความหมายวา่ การกระทาํในหนา้ท่ีของ

บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขในการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ การ

ป้องกนัและควบคุมโรค ตลอดจนการตรวจวนิิจฉยั 

 เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัท่ีมีความใกลเ้คียงกบัสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลในส่วนของขอ้มูล

ส่วนบุคคลในพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พบวา่มีบทบญัญติัท่ีน่าสนใจ คือ มาตรา 7 ท่ีบญัญติัไวว้า่ 
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“ขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล เป็นความลบัส่วนบุคคล ผูใ้ดจะนาํไปเปิดเผยในประการท่ีน่าจะทาํให้บุคคลนั้น

เสียหายไม่ได ้เวน้แต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบญัญติั

ให้ตอ้งเปิดเผย แต่ไม่วา่ในกรณีใดๆ ผูใ้ดจะอาศยัอาํนาจหรือสิทธิตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ

หรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคลท่ีไม่ใช่ของตนไม่ได”้ 

 จากบทบญัญติัมาตรา 7 ดงักล่าว พบวา่เป็นบทบญัญติัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองสิทธิของคนไข้

หรือผูป่้วยจากการถูกล่วงละเมิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรืออาการเจ็บป่วยของตน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากตวั

ผูป่้วยเองหรือมีกฎหมายให้เปิดเผยได ้ซ่ึงชดัเจนว่าบทบญัญติัดงักล่าวไม่คุม้ครองไปถึงสิทธิของบุคลากรดา้น

สาธารณสุขในการถูกเปิดเผยขอ้มูลในการรักษา เช่น ถ่ายภาพในการรักษาพยาบาล เป็นต้น และนอกจาก

พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติฉบบัน้ี ผูเ้ขียนก็ไม่พบวา่มีพระราชบญัญติัฉบบัใดท่ีมีการคุม้ครองสิทธิในความ

เป็นส่วนตวัของแพทยห์รือบุคลากรทางสาธารณสุขในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นการเฉพาะแต่อยา่งใด หมายความ

ว่า การท่ีผูป่้วยหรือญาติหรือบุคคลทัว่ไปสามารถถ่ายบนัทึกภาพในระหว่างการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรทาง

สาธารณสุขในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หากการนั้นไม่เป็นการหม่ินประมาทหรือตดัต่อภาพใดๆ ท่ีทาํให้ผูอ่ื้นไดรั้บ

ความเสียหายตามกฎหมายท่ีมีบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา 

หรือพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 

4. การบันทกึและเผยแพร่ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขในขณะปฏิบัติหน้าที ่ 

 ในส่วนของการบนัทึกและการเผยแพร่ภาพการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในขณะปฏิบติั

หนา้ท่ีนั้น ไม่มีพระราชบญัญติัหรือบทกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดท่ีห้ามมิให้ผูใ้ดบนัทึกและเผยแพร่ภาพดงักล่าว 

ดงันั้นยอ่มหมายความวา่ บุคคลใดชอบท่ีจะบนัทึกและเผยแพร่ภาพการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นสาธารณสุข

ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หากการการทาํเช่นนั้นมิไดเ้ป็นการความผิดตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู่

แลว้ เช่น ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา หากกรณีเป็นการถ่ายภาพบุคลากรดงักล่าวใน

ลักษณะท่ีเป็นการใส่ความให้ต้องเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง หรือกรณีเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ 

เปล่ียนแปลงภาพบุคคลอ่ืนท่ีจะทาํใหผู้น้ั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย อนัเป็นความผดิ

ตามมาตรา 16 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 กรณีการบนัทึกภาพหรือเผยแพร่ภาพบุคลากรดา้นสาธารณสุขนั้นเทียบเคียงกรณีการบนัทึกภาพหรือ

เผยแพร่ภาพเจา้พนักงานตาํรวจในขณะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเคยมีขอ้เท็จจริงอนัยุติแลว้ว่า ประชาชนทัว่ไปสามารถ

กระทาํได้ หากพบเห็นการกระทาํอนัมิชอบหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตาํรวจ เพ่ือไวเ้ป็น

พยานหลกัฐานในการตรวจสอบความผิดของเจา้พนกังานคนดงักล่าวต่อไป จากกรณีท่ีมีนกัข่าวท่านหน่ึง ถ่ายรูป

และคลิปวีดีโอตาํรวจท่ีกาํลงัตรวจคน้รถในท่ีสาธารณะว่าทาํไดห้รือไม่ และตาํรวจมีสิทธิห้ามประชาชนถ่ายรูป

หรือคลิปขณะปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือไม่ ซ่ึงอดีตโฆษกสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ประวฒิุ ถาวรศิริ กล่าวไว้

วา่ “การถ่ายรูป ถ่ายคลิป วีดีโอ ในขณะเจา้พนกังานตาํรวจปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่วา่จะเป็นการคน้หรือจบักุม สามารถ

ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปได ้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ และไม่ผิดกฎหมายแต่อยา่งใด” ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ีคือ (เกิดผล 

แกว้เกิด, 2559) 
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1. เพราะไม่มีกฎหมายใดๆ ห้ามประชาชนถ่ายรูป คลิปวีดีโอของเจา้พนักงานตาํรวจในขณะปฏิบติั

หนา้ท่ี 

2. ไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุม้ครองเจา้พนกังานตาํรวจใหก้ล่าวอา้งวา่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น ไม่ใช่เหตุปกติในชีวติประจาํวนัของเจา้พนกังานท่านนั้น แต่เป็นเร่ืองระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎหมาย จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

3. ประชาชนท่ีถูกคุน้ ถูกจบัหรือบุคคลทัว่ไปท่ีสงสยัการทาํงาน สามารถถ่ายภาพเพ่ือเป็นพยานหลกัฐาน

ได ้เพ่ือใชใ้นการพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเอง และป้องกนัการยดัเยียดขอ้หาหรือของกลาง เพราะประชาชน

ดงักล่าวเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ี จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ในขณะเดียวกนัก็เป็นการป้องกนั

การกระทาํท่ีมิชอบของเจา้พนกังานตาํรวจ  

4. การนาํภาพถ่ายหรือคลิปวดีีโอท่ีพบเห็นการกระทาํผิดของตาํรวจมาเผยแพร่ ไม่เป็นการหม่ินประมาท 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329  

ซ่ึงจากกรณีดงักล่าวผูเ้ขียนมีความเห็นวา่น่าจะนาํมาปรับใชแ้ก่กรณีการบนัทึกและเผยแพร่ภาพบุคลากร

ดา้นสาธารณสุขในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี วา่การกระทาํเช่นน้ีสามารถทาํไดเ้ช่นกนัโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของ

บุคลากรดงักล่าว เพราะขณะปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็นการปฏิบติัการในหนา้ท่ี จึงมิใช่เหตุปกติชีวติประจาํวนัในเวลา

นอกราชการของบุคคลดงักล่าวอนัทาํใหก้ารบนัทึกภาพและการเผยแพร่เป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตวั 

เม่ือประชาชนบนัทึกและเผยแพร่ภาพในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานของบุคลากรดงักล่าวใน

ภายหลงั จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลนั้น ตราบใดท่ีไม่เป็นการรบกวนหรือขดัขวางการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรดา้นสาธารณสุขดงักล่าว  

  นอกจากน้ี มีกรณีศึกษาของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขอ้ถกเถียงถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัหรือสิทธิส่วน

บุคคลของบุคลากรทางการแพทยใ์นระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีปรากฏเป็นขอ้พิพาทในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ คดี

ท่ีศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาไดมี้คาํพิพากษาในคดี Sorrell V.IMS Health Inc. วา่ “ขอ้มูลพฤติกรรมการสั่งยาของ

แพทยแ์ต่ละรายท่ีสามารถระบุตวัแพทยไ์ด ้(แต่ระบุตวัผูป่้วยไม่ได)้ ไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคลของแพทย ์แต่เป็น

ข้อมูลทั่วไป บริษัทยาสามารถนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการตลาดหรือเร่ืองอ่ืนๆ ได้ ตามหลกั 

Freedom of speech ซ่ึงแมว้า่คดีน้ีจะไม่ใช่เร่ืองการถ่ายภาพหรืออดัเสียงโดยตรง แต่ก็มีหลกัการท่ีมองวา่ขอ้มูลใน

การใหบ้ริการสุขภาพท่ีระบุตวัแพทยไ์ด ้ไม่ไดเ้ป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแพทย”์ (นวนรรน, 2557) 

  จากกรณีศึกษาเทียบเคียงจากขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในไทยกรณีสิทธิความเป็นส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

ในระหวา่งท่ีมีการปฏิบติัหนา้ท่ีและคาํพิพากษาของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา ทาํให้ผูเ้ขียนสรุปไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีหรือ

บุคลากรท่ีอยู่ในระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ีอาจถูกบนัทึกภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นไดโ้ดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิ

ความเป็นส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรดงักล่าว เพราะเป็นการกระทาํในการปฏิบติัหนา้ท่ีมิใช่การประกอบ

กรณียกิจอนัเป็นส่วนตวัในฐานะปัจเจกชนทัว่ไปจึงยอ่มไม่ไดรั้บความคุม้ครองความเป็นส่วนตวั  

 

5. สรุป 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์กรณีการบนัทึกและเผยแพร่ภาพการปฏิบติังานของบุคลากรดา้นสาธารณสุข

ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น พบวา่ไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรขอ้ใดท่ีบญัญติัหา้มและคุม้ครองสิทธิ
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ความเป็นส่วนตวัของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี เพราะถือว่าในขณะท่ีบุคคลดงักล่าวกาํลงั

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูน่ั้น เป็นการกระทาํการตามหนา้ท่ีของบุคลากรดา้นสาธารณสุขในการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข

อันเป็นหน้าท่ีตามกฎหมาย มิใช่การประกอบกรณียกิจส่วนตวัทั่วไปในฐานะปัจเจกชนคนหน่ึง ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งเทียบเคียงไดก้บัคาํพิพากษาของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาในคดี Sorrell V.IMS Health Inc. ท่ีวางหลกัไว้

วา่ การใหบ้ริการสุขภาพท่ีระบุตวัแพทยไ์ด ้ไม่ไดเ้ป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแพทย ์เช่นนั้นการบนัทึกภาพ

ตลอดจนการเผยแพร่ภาพการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวเพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวก็ดี เพ่ือนาํไปเป็น

พยานหลกัฐานในการพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธ์ิใดๆ ก็ดี หรือเพ่ือการอ่ืนใด อนัไม่เป็นการมุ่งประสงค์ให้

บุคลากรดงักล่าวไดรั้บความเสียหาย เส่ือมเสีย ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงันั้น ในขณะเดียวกนัการบนัทึกภาพ

ดงักล่าวไม่เป็นการรบกวนขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรนั้น การนั้นก็ย่อมสามารถทาํได ้ไม่เป็นการ

ละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตวัของบุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 แมว้า่ประชาชนจะสามารถบนัทึกหรือเผยแพร่ภาพในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรดา้นสาธารณสุข

โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลดงักล่าว แต่การบนัทึกหรือเผยแพร่ภาพดงักล่าวก็ควรตอ้ง

มีขอบเขตตามสมควร ดงัน้ี 

 1. หากมีโอกาสอนัพึงกระทาํได ้ผูถ่้ายภาพหรือบนัทึกอาจแจง้ใหบุ้คลากรดงักล่าวทราบก่อนถึงเหตุผล

ของการถ่ายภาพหรือบนัทึกใดๆ เพ่ือความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

 2. การถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอตอ้งไม่เป็นการขดัขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

บุคลากรดา้นสาธารณสุข ผูถ่้ายภาพหรือผูบ้นัทึกควรเลง็เห็นประโยชน์และความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นสาํคญั 

 3. การถ่ายภาพหรือบนัทึกวีดีโอ และการนาํออกเผยแพร่จะเป็นความผิดตามกฎหมาย หากการดงักล่าว

กระทาํลงโดยมีเจตนาใส่ความบุคลากรดา้นการแพทยต์่อบุคคลท่ีสามท่ีอาจทาํใหบุ้คลากรนั้นเส่ือมเสียช่ือเสียง ถูก

ดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงั อนัเป็นความผิดฐานหม่ินประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือไดรั้บความเสียหาย

อยา่งใดๆ หรือเป็นการเผยแพร่ภาพ ตดัต่อ เปล่ียนแปลงภาพบุคลากรดา้นสาธารณสุขอนัจะทาํใหบุ้คลากรนั้นเสีย

ช่ือเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย อนัเป็นความผิดตามพระราชบัญญติัการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 4. การถ่ายภาพหรือบนัทึกวีดีโอ ตลอดจนการเผยแพร่ภาพบนัทึกดงักล่าว ผูก้ระทาํตอ้งพิจารณาใหดี้วา่

ขณะถ่ายนั้น เป็นช่วงเวลาขณะปฏิบติัการตามหนา้ท่ีของบุคลากรดา้นสาธารณสุข เพราะหากขณะถ่ายภาพบุคคล

ในระหวา่งประกอบกรณียกิจทัว่ไปในฐานะส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ี การกระทาํนั้นเป็นการละเมิดสิทธิใน

ความเป็นส่วนตวัของผูถู้กถ่ายนั้น เม่ือนําไปเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวได้รับความเสียหาย ผูก้ระทาํย่อมมี

ความผิดและตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจยัฉบับน้ีมุ่งศึกษาแนวนโยบายของรัฐและกฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาเปรียบเทียบ

ระหวา่งกฎหมายประเทศไทยกบักฎหมายของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และ

เทคโนโลยีแบบองค์รวม  โดยเน้นไปท่ีกลุ่มแอนนิเมชั่นและกลุ่มเกมซ่ึงต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ท่ีหันไปใช้รูปแบบการจัดจาํหน่ายหรือการให้บริการซอฟต์แวร์สําเร็จรูป (Packaged 

Software) ผ่านทางเวบ็ไซต ์หรือโดยอาศยัเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing)  และท่ีใช้

งานผ่านทางเว็บโดยติดตั้งซอฟต์แวร์ไวท่ี้เคร่ืองแม่ข่ายของบริษัทผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ (Software as a service: 

SaaS) มากข้ึนแทนซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปตามทอ้งตลาด (Off-the-shelf) ท่ีมีมาแต่เดิม  โดยประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัทรัพยสิ์นทางปัญญามกัจะเกิดข้ึนในประเด็นขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งผูป้ระกอบการเก่ียวกบัตวัผูเ้ป็นเจา้ของสิทธิท่ี

แทจ้ริงในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ข้ึนมาได ้ 

 จากการศึกษาภาพรวมแนวนโยบายของรัฐและกฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศ

สมาชิกกลุ่มอาเซียน คณะผูว้จิยัพบวา่มีอุปสรรคและส่ิงทา้ทายคลา้ยคลึงกนัหลายประเทศ อาทิเช่น ขอ้จาํกดัการ
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ขยายตวัการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและดิจิทัลคอนเทนต์  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะและเช่ียวชาญ ทั้ ง

คุณภาพและปริมาณ  ผูป้ระกอบการขาดการสนับสนุนดา้นการเงิน  เขา้ไม่ถึงแหล่งเงินทุนของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  การรับรู้และความไวใ้จ (Digital Literacy) ของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจดัให้มีบริการดิจิทลั  

รวมถึงการไม่มีเน้ือหาท่ีเพียงพอท่ีทาํให้เกิดระบบนิเวศน์ดิจิทลั(Digital Ecosystem)ภายในทอ้งถ่ินและส่งผลต่อ

การพฒันาอยา่งเหมาะสม  ปัญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งทางกายภาพและออนไลน์มีอตัราสูงในหลาย

ประเทศ  ผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในตวับทกฏหมายและกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย 

หน่วยงานใหค้าํปรึกษาและช่วยเหลือ  การขอความคุม้ครองและการบงัคบัใชสิ้ทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้      

 ในทางดา้นกฎหมายคณะผูว้ิจยัพบวา่ทุกประเทศท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้

โลก (WTO) และขอ้ตกลง TRIPS ดงันั้นทุกประเทศจึงใหค้วามคุม้ครองซอฟตแ์วร์ในฐานะท่ีเป็นงานวรรณกรรม

ประเภทหน่ึงยกเวน้เมียนมาร์ซ่ึงยงัคงใชก้ฎหมายลิขสิทธ์ิขององักฤษท่ีประกาศใชบ้งัคบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 ใน

กรณีผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิสร้างสรรคง์านข้ึนมาในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งตามสัญญาจา้งแรงงานนั้น กฎหมาย

ลิขสิทธ์ิของประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC ส่วนใหญ่กาํหนดให้ลิขสิทธ์ิในงานท่ีลูกจา้งสร้างสรรคข้ึ์นตามทางการท่ี

จา้ง หน้าท่ีงานเป็นพิเศษ หรือตามคาํสั่งของนายจา้งนั้นตกเป็นของนายจา้ง ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของไทยและ

อินโดนีเซียท่ีกาํหนดให้ลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรคต์กเป็นของลูกจา้ง   ส่วนในกรณีผูส้ร้างสรรคง์านอนัมีลิขสิทธ์ิ

ตามสัญญาจ้างทําของนั้ น กฎหมายลิขสิทธ์ิของมาเลเซีย เวียดนาม และไทยได้กําหนดให้ลิขสิทธ์ิในงาน

สร้างสรรคต์ามสัญญาจา้งทาํของตกเป็นของผูว้า่จา้ง  ในขณะท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิของหลายประเทศสมาชิกกลุ่ม 

AEC มิไดมี้การบญัญติัในประเด็นน้ีไวช้ดัเจน จึงสันนิษฐานไดว้า่ลิขสิทธ์ิในงานสร้างสรรคต์ามสญัญาจา้งทาํของ

ในประเทศเหล่าน้ียอ่มตกเป็นของผูรั้บจา้งซ่ึงเป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานนั้น   ส่วนประเทศท่ีมีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

อยา่งชดัเจน  เช่น ฟิลิปปินส์  ซ่ึงกาํหนดให้ผูรั้บจา้งเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิแต่ให้ผูว้า่จา้งเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในงานนั้น  

ดงันั้นหากผูป้ระกอบการจะจา้งบุคคลอ่ืนให้สร้างสรรคผ์ลงานให้แก่ตนไม่วา่โดยการจา้งแรงงานหรือจา้งทาํของ  

ผูป้ระกอบการควรมีการบัญญัติไวใ้นสัญญาจ้างไวอ้ย่างชัดเจนด้วยว่าลิขสิทธ์ิในงานท่ีลูกจ้างหรือผูรั้บจ้าง

สร้างสรรค์ข้ึนมานั้นตกเป็นของผูใ้ดผูห้น่ีงให้ชัดเจน  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้กนัใน

ประเด็นความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิกนัในภายหลงั 

จากการศึกษาพบว่าในจํานวนประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC มีเพียง 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และไทยเท่านั้นท่ีนาํมาตรการ Notice and Takedown มาใชใ้นการระงบัการละเมิดลิขสิทธ์ิออนไลน์  

คณะผูว้จิยัเห็นวา่ สิงคโปร์มีและใชม้าตรการท่ีน่าจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากกาํหนดให้เจา้ของลิขสิทธ์ิ

ดาํเนินการแจ้งต่อผูใ้ห้บริการด้วยตนเองเสียก่อน  หากผูใ้ห้บริการยอมดําเนินการยบัย ั้งการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ออนไลน์ให้เจา้ของลิขสิทธ์ิก็ไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการทางศาล ซ่ึงจะไม่เป็นภาระแก่ศาลท่ีตอ้งพิจารณาคาํร้อง

ดงักล่าว แต่หากผูใ้ห้บริการไม่ยอมดาํเนินการยงัย ั้งการละเมิดลิขสิทธ์ิออนไลน์ กฎหมายก็ยงัเปิดช่องทางให้แก่

เจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีจะร้องขอต่อศาลใหมี้คาํสัง่ดงักล่าวได ้   

   

คาํสําคญั: กฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ABSTRACT 

  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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้กําหนด

แนวทางขบัเคล่ือนกรอบยทุธศาสตร์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย การส่งเสริมและสนบัสนุนดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ 

(Digital Economy Promotion) ซ่ึงเป็นการกระตุ ้น เศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิ เวศทางดิจิทัล (Digital 

Ecosystem) อย่างครบวงจรทาํให้มีผูป้ระกอบการดิจิทลั (Digital Entrepreneur) รายใหม่เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก 

รวมถึงการปรับเปล่ียนวธีิการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการไทยจากการแข่งขนัเชิงราคาไปสู่การแข่งขนัเชิงการสร้าง

คุณค่าของสินคา้และบริการ (Service Innovation) ท่ีผูบ้ริโภคพอใจสูงสุด นอกจากน้ียงัเพ่ิมขีดความสามารถของ

ภาคธุรกิจให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑ์และบริการดว้ยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและการต่อ

ยอดนวตักรรม รวมทั้งสร้างตลาดกลางออนไลน์ท่ีคล่องตวั (Agile e-Marketplace) ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆ (Cloud Computing) ท่ีมีความทนัสมยัและสะดวก ในการปรับเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ

ไทยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

เพ่ือสนบัสนุนการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ   

 ดว้ยเหตุน้ีสํานักงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (Software Industry Promotion Agency: SIPA)

ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีบทบาทในการมุ่งเนน้การสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของประเทศไทย 

จึงมีความจาํเป็นตอ้งวางแผนและกาํหนดนโยบายพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตลอดจนจดัให้มีกฎ ระเบียบ 

และมาตรการ ท่ีจาํเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ให้สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของประเทศตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 

2554-2563  และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015: 

AIM 2015) และASEAN ICT Master Plan 2020: AIM 2020  การศึกษาวจิยักฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา

ท่ีมีผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ดิจิทลัคอนเทนต ์และเทคโนโลยี เพ่ือการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) จึงมีความจาํเป็นเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดงักล่าวเพ่ือให้เกิดการผลกัดนัและการแกไ้ข
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กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทางด้านซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย สามารถคุม้ครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษากฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายของประเทศไทย

กบักฎหมายของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เพ่ือจดัทาํขอ้เสนอแนะต่อสาํนกังานสาํนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ส่งเสริมใหเ้กิดการผลกัดนัและการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทางดา้นซอฟตแ์วร์ให้

มีความทนัสมยั สามารถคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  1) ศึกษากฎหมายและนโยบายท่ี เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญ าของประเทศไทย            

เฉพาะท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าท่ีเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และ

เทคโนโลยี พร้อมทั้ งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟต์แวร์ ดิจิทลัคอนเทนต์ จากการวิจยัเอกสารภาษาไทยและ

ต่างประเทศและการสมัภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  2) ศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าท่ีเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และ

เทคโนโลยี พร้อมทั้ งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ ดิจิทลัคอนเทนต์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หน้าท่ี

หน่วยงานทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) 

  3) ศึกษาวเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยกบัประเทศสมาชิก AEC 

โดยผ่านการประชุมระดมสมองเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์และองคก์ร

หน่วยงานต่าง ๆทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือวิเคราะห์และรวบรวม

ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการสร้างความเขม้แขง็ของอุตสาหกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ ดิจิทลัคอนเทนต ์และเทคโนโลย ี  

  

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุ่งเน้นศึกษาศึกษาความหมายของดิจิทัลคอนเทนต ์

ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีใช้คุม้ครองซอฟต์แวร์และ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ อนัไดแ้ก่ กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายสิทธิบตัร และกฎหมาย

เคร่ืองหมายการคา้ โดยศึกษาทั้ งมาตรการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎเกณฑ์ระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนกฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองซอฟตแ์วร์ และทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัซอฟตแ์วร์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
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   เอกสารท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ประกอบดว้ยเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้ งท่ีอยูใ่นรูปวารสารวิจยัและ

วชิาการ รายงานการวิจยั รายงานการประชุมทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตาํรา ส่ือส่ิงพิมพ ์ข่าว บทความ 

เอกสารเผยแพร่ รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัยงัไดท้าํการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ ทั้ งการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) และการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual 

Interview) ใช้วิธีการตั้งคาํถามแบบก่ึงโครงสร้าง semi-structured interview โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม 

กลุ่มแรก ได้แก่ ผูป้ระกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย และกลุ่มท่ีสอง ได้แก่หน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งโดยกับการคุม้ครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาซอฟตแ์วร์และดิจิทลัคอนเทนตข์องไทย   

 

5. สรุปผลการวจัิย 

สืบเน่ืองจากการท่ีดิจิทัลคอนเทนต์รวมถึงซอฟต์แวร์มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้ งในบริบทโลกและ

ประชาคมอาเซียน  การใหค้วามคุม้ครองแก่ซอฟตแ์วร์และดิจิทลัคอนเทนตภ์ายใตร้ะบบกฎหมายจึงมีความจาํเป็น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้คุณลักษณะและองค์ประกอบของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 

(Characteristics and Elements of ASEAN Economic Community BLUEPRINT 2025) วตัถุประสงค์ ข. ได้เน้น

การเสริมสร้างอาเซียนท่ีมีความสามารถในการแข่งขนั มีนวตักรรม และมีพลวตั และเนน้องคป์ระกอบท่ีจะช่วย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิตของภูมิภาค กําหนดให้อาเซียนจําเป็นต้อง

เสริมสร้างความร่วมมือด้านสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยสร้างความเขม้แข็งของสํานักงานทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือให้เกิดการพฒันาระบบทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของอาเซียนท่ีเขม้แขง็มากข้ึน  

สาํหรับประเทศไทยในปีพ.ศ. 2558 รายงานผลการสาํรวจขอ้มูลตลาดซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์

ไดก้าํหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยไว ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป 2) 

กลุ่มบริการซอฟต์แวร์ และ 3) กลุ่มซอฟต์แวร์สมองกลฝังตวัและบริการ โดยจากการศึกษามูลค่าตลาดในการ

ส่งออกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปและบริการซอฟตแ์วร์จากผูป้ระกอบการในประเทศไทยไปยงัต่างประเทศประกอบกบั

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบว่า ลกัษณะของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ปัจจุบนัมี

รูปแบบเปล่ียนแปลงไป โดยผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มหันไปใช้รูปแบบการจัดจําหน่ายหรือการ

ให้บริการซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป (Packaged Software) ผ่านทางเวบ็ไซต ์หรือ Software as a Service - SaaS มากข้ึน   

แทนการจาํหน่ายซอฟต์แวร์สําเร็จรูปตามท้องตลาด (Off-the-shelf) ท่ีเคยเป็นมาแต่เดิม แนวโน้มทางธุรกิจ

รูปแบบน้ีย่อมส่งผลให้อนาคตของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สําหรับผูป้ระกอบของไทยมี

ทางเลือกหลายทาง ไม่วา่จะเป็นการประกอบกิจการภายในประเทศ เพ่ือใหไ้ดรั้บการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา

ในซอฟตแ์วร์ตลอดจนทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม

กฎหมายไทย โดยอาศยัระบบ SaaS เพ่ือให้บริการไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนโดยไม่จาํเป็นตอ้งยา้ยฐานการผลิต 

หรือแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์สามารถพิจารณายา้ยฐานการผลิตไปยงักลุ่มประเทศ

อาเซียนเม่ือพิจารณาถึงความเช่ียวชาญ (ASEAN ICT Skill Standards Definition and Certification) และค่าจ้าง
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แรงงาน ตลอดจนระบบการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในซอฟตแ์วร์ตลอดจนทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นๆ ได ้

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร์และดิจิทลัคอนเทนต ์ทั้งประเภทแอนิเมชัน่และเกม    

เห็นตรงกนัวา่ การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์จะปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการจดัจา้งบุคคลภายนอก 

(Outsourcing) มากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีผูป้ระกอบการไทยไปจัดจา้งบุคคลภายนอกในต่างประเทศ หรือ

แมแ้ต่การท่ีผูป้ระกอบการต่างประเทศมาจดัจา้งบุคคลภายนอกในประเทศไทยไม่ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัทางภูมิศาสตร์ 

ซอฟต์แวร์และดิจิทลัคอนเทนต์ลว้นเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัองค์ความรู้ท่ีมีลกัษณะเป็นสากล อนัไดแ้ก่ ความคิด

สร้างสรรคแ์ละความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลย ีดงันั้น หากบุคลากรมีองคค์วามรู้ต่างๆ เหล่าน้ีท่ีเขม้แข็ง 

ก็จะเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบจดัจา้งบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในอนาคตได้

กวา้งขวางยิ่งข้ึน สอดคล้องกับข้อมูลเอกสารท่ีพบว่ามาเลเซียมีความเติบโตอย่างโดดเด่นในการจัดจ้าง

บุคคลภายนอกในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT outsourcing) ฟิลิปปินส์มีความเติบโตอย่างโดดเด่นในการจดั

จา้งบุคคลภายนอกดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ รองลงมาจากอินเดียและจีน ซ่ึงพฒันาซอฟตแ์วร์จากหลายบริษทั

ซอฟตแ์วร์และเทคโนโลยสีารสนเทศชั้นนาํของโลก ในขณะท่ีเวยีดนามและอินโดนีเซียมีนโยบายภาครัฐส่งเสริม

และมีการพฒันาธุรกิจประเภทน้ีมากยิง่ข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

 

6. อภิปรายผล  

สาํหรับประเทศไทยงานประเภทซอฟต์แวร์ให้ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิเท่านั้น โดยในปัจจุบนัมีประเทศ

สมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และกมัพชูาท่ีกาํหนดใหย้ืน่ขอจดทะเบียนสิทธิบตัร

ในซอฟตแ์วร์ไดซ่ึ้งตอ้งเขา้หลกัเกณฑพ้ื์นฐานของความเป็นสิทธิบตัรก่อนจึงจะไดรั้บความคุม้ครอง เน่ืองจากการ

คุม้ครองซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปควบรวมเข้ากับเคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร กระบวนการผลิต และวธีิการเชิงเทคนิคต่าง ๆ ยงัมีสถานะการไดรั้บความคุม้ครองท่ีไม่แน่นอนภายใต้

กฎหมายลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัรของประเทศไทยจึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการประกอบธุรกิจระหวา่งนกัลงทุนใน

ธุรกิจซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน ตามปกติซอฟตแ์วร์จะไดรั้บการคุม้ครองในฐานะงานอนัมี

ลิขสิทธ์ิในลกัษณะเดียวกนักบัการเขียนงานวรรณกรรม เน่ืองจากการเขียนซอฟตแ์วร์นั้นเป็นการเขียนโดยใชโ้คด้

ซ่ึงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ท่ีอาจขอรับการคุม้ครองสิทธิบตัรไดน้ั้นจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกระบวนการ

แก้ปัญหาท่ีสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนได้ (Algorithm)  การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรใน

ซอฟตแ์วร์ซ่ึงคุม้ครองแนวคิดและลกัษณะการทาํงานของซอฟตแ์วร์นั้นดว้ย  จึงเห็นไดว้า่การคุม้ครองสิทธิบตัร

แตกต่างและคุม้ครองในทางกฎหมายไดม้ากกวา่ความคุม้ครองลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์    

เน่ืองจากเป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจซอฟตแ์วร์ประเภทท่ีเกิดจากสญัญาอนัมีลกัษณะเป็นการจา้งทาํ

ของ ด้วยเหตุน้ีจึงอาจเกิดประเด็นขอ้โตแ้ยง้ระหว่างผูป้ระกอบการเก่ียวกับตวัผูเ้ป็นเจ้าของสิทธิท่ีแท้จริงใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ข้ึนมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการจา้งทาํของในระหว่าง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นอาจเป็นประเด็นปัญหาสาํคญัประการหน่ึงท่ีอาจเกิดประเด็นขอ้โตแ้ยง้ระหวา่ง

ผูป้ระกอบการเก่ียวกับตัวผูเ้ป็นเจ้าของสิทธิท่ีแท้จริงในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกับซอฟต์แวร์ข้ึนมาได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริบทของการจา้งทาํของในระหวา่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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บทบญัญติัในลกัษณะน้ีเป็นมาตรการท่ีหลายประเทศบญัญติัไวใ้นกฎหมายลิขสิทธ์ิ เรียกวา่ “Notice and 

Takedown” เพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหายท่ีอาจข้ึนต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีถูกละเมิดลิขสิทธ์ิบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยการแจ้งต่อผูใ้ห้บริการในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตระงบัการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึนบน

เครือข่ายของตนเอง และหากผูใ้หบ้ริการไม่มีส่วนรู้เห็นกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิและดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นในการ

ระงบัการละเมิดลิขสิทธ์ินั้น ผูใ้ห้บริการก็จะไม่ตอ้งรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธ์ินั้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัมี

ประเทศท่ีเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ก่ีประเทศท่ีมีบทบญัญติัประเภทน้ี หากผูป้ระกอบการ ถูก

ละเมิดลิขสิทธ์ิบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอกเหนือจากประเทศท่ีมี

บทบญัญติัและใชบ้งัคบักฎหมายดงักล่าว ผูป้ระกอบการฯ อาจไม่สามารถใชสิ้ทธิในการแจง้ให้ผูใ้ห้บริการระงบั 

การละเมิดลิขสิทธ์ิได ้เน่ืองจากไม่มีกฎหมายรองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

1) ประเทศสมาชิกกลุ่ม AECควรเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนสิทธิบตัรซอฟตแ์วร์ตามแนวทาง

ในการส่งเสริมการจดัทาํกฏหมายให้เป็นหน่ึงเดียวกนั (Legal Harmonization) เน่ืองจากความคุม้ครองสิทธิบตัร

ในซอฟตแ์วร์ครอบคลุมถึงแนวคิดและลกัษณะการทาํงานของซอฟตแ์วร์ซ่ีงให้ความคุม้ครองในทางกฎหมายได้

มากกวา่ลิขสิทธ์ิ ดงันั้นประเทศไทยจึงควรให้ความสําคญัและเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนสิทธิบตัรใน

ซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกบัหลายประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนซ่ึงจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมและกระตุน้การพฒันา

ซอฟตแ์วร์ ดิจิทลัคอนเทนต ์และนวตักรรมไดม้ากยิง่ข้ึน  

2) การบังคับการใช้สิทธิโดยการเพ่ิมมาตรการระงับการเข้าถึงข้อมูลท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ (Notice and 

Takedown) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหายท่ีอาจข้ึนต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีถูกละเมิด

ลิขสิทธ์ิบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการแจ้งต่อผูใ้ห้บริการในการเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตระงบัการละเมิด

ลิขสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึนบนเครือข่ายของตนเอง และหากผูใ้หบ้ริการไม่มีส่วนรู้เห็นกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิและดาํเนินการ

ตามท่ีจาํเป็นในการระงบัการละเมิดลิขสิทธ์ินั้น ผูใ้ห้บริการไม่พึงตอ้งรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธ์ินั้น ปัจจุบนัน้ี

นอกเหนือจากไทย เช่น สิงคโปร์ได้ใช้มาตรการน้ีได้อย่างเห็นผลท่ีมีประสิทธิภาพและสมควรนําไปเป็น

แบบอยา่ง สาํหรับในกรณีบางประเทศท่ีไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวหากผูป้ระกอบการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนท่ีไม่มีมาตรการน้ี ผูป้ระกอบการอาจไม่สามารถใชสิ้ทธิตาม

กฎหมายในการแจง้ให้ผูใ้ห้บริการระงบัการละเมิดลิขสิทธ์ิได ้ ดงันั้นประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC ควรมีหน่วยงาน

กลางทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือทาํการระงบั

การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือนาํไปใชพ้ยานหลกัฐานทั้งขอ้เท็จจริงและขอ้มูลทางเทคนิค จากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  

3)  ทางดา้นยทุธศาสตร์เชิงนโยบาย ภาครัฐตอ้งร่วมกบัผูป้ระกอบการมุ่งเนน้ส่งเสริมเชิงรุกในการสร้าง

ระบบนิเวศน์ดิจิทลัภายในประเทศ ซ่ึงครอบคลุมการพฒันานวตักรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซอฟตแ์วร์คุณภาพสูง

สําหรับใชใ้นเครือข่ายส่ือสารไร้สายและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ พร้อมทั้งทุกภาคส่วนตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัความ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น Cloud Computing, Internet of Things (IoT),  Big 

Data/Analytics, Fintech พฒันาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตวัและเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไปสู่ Smart Appliance และ
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บริการใหม่ท่ีเป็น ICT-enabled services  มุ่งเน้นการมีจุดแข็งด้านฟังก์ชั่นการใชง้านในหลาย ๆ ด้านในขั้นสูง

ยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นขอ้ได้เปรียบของซอฟต์แวร์ไทยเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป และภาครัฐควร

สนับสนุนและเพ่ิมการจบัคู่ธุรกิจกับคู่คา้ต่างประเทศ  รวมทั้ งสู่ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในบาง

ประเทศกลุ่มอาเซียนท่ียงัคงขยายตวัอยู ่และสร้างตลาดส่งออกใหม่ ๆ โดยอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบของซอฟตแ์วร์ไทย

ในหลายประเภทธุรกิจควบคู่ไปกบัการลดอตัราภาษีเงินไดจ้ากทุน (Capital Gain Tax) ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ซอฟตแ์วร์ มีส่ิงจูงใจทางภาษี ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการวจิยัและการพฒันา  พร้อมกบัมีมาตรการและกลไก

ปกป้องคุม้ครองสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สร้างความปลอดภยัทางไซเบอร์ 

การปกป้องคุม้ครองขอ้มูลความป็นส่วนตวัของขอ้มูล และแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนและเขม้ขน้

เพ่ือเร่งใหมี้การพฒันาบุคลากรท่ีมีทกัษะความเช่ียวชาญดา้นน้ี และขีดความสามารถในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

โดยร่วมกับการสนับสนุนการดาํเนินการของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาหลกัสูตร งบประมาณ การให้

เงินทุนสนบัสนุน เคร่ืองมือ ฯลฯ ใหท้นัสมยักา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงเร็วมาก  ตลอดจนมีแผนปฏิบติัการ

สนบัสนุนการใชซ้อฟตแ์วร์แบบโอเพนซอร์สของภาครัฐ และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะในดา้นน้ี เพ่ือให้

ขอ้แนะแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย การอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ ขอ้กาํหนดเง่ือนไข การพฒันาซอฟต์แวร์

ประเภทน้ีอาจช่วยให้ภาครัฐลดค่าใชจ่้าย ประหยดังบประมาณท่ีรัฐตอ้งเสียในการขออนุญาตใชสิ้ทธิซอฟตแ์วร์

ต่างชาติอยา่งมีนยัยะสาํคญั  

4) ส่งเสริมความเขา้ใจในสิทธิ หน้าท่ีและกระบวนการคุม้ครองตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาจาก

การท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจอย่างเพียงพอในกระบวนการตลอดจนปัญหาในการ

คุม้ครองลิขสิทธ์ิ เช่น  รูปแบบและศกัยภาพของการจดัจา้งบุคคลภายนอกท่ีแข่งขนัได ้ ผลของการทาํสัญญาจดั

จา้งบุคคลภายนอก (Outsourcing)  ผลของการถูกละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  คณะผูว้จิยัจึงเสนอแนะใหส้าํนกังาน

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัเป็นหน่วยงานหลกัในการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทัว่ประเทศ 

เพ่ือใหผู้ท่ี้เป็นเจา้ของผลิตภณัฑห์รือบริการซอฟตแ์วร์สามารถเขา้ใจถึงสิทธิและการคุม้ครอง การจดแจง้ทรัพยสิ์น

ทางปัญญาเพ่ือความคุม้ครอง  มาตรการในการบงัคบัการใชสิ้ทธิ  รวมถึงรณรงคป์ลุกจิตสาํนึก ให้ภาคการศึกษา

หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทัว่ไปใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิอยา่งสร้างสรรคแ์ละตระหนกัถึงความ

เสียหาย ผลกระทบของการละเมิด รวมถึงจัดช่องทางในการให้คาํปรึกษา การสนับสนุนเพ่ิมพูนความรู้ด้าน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ ดิจิทลัคอนเทนต ์และเทคโนโลยแีก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) ส่งเสริมการระงบัขอ้พิพาททางทรัพยสิ์นทางปัญญา  คณะผูว้จิยัเห็นวา่ประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC ควร

เป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินการอนัเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์และดิจิทลัคอนเทนต ์ ซ่ึงอาจจะทาํ

หนา้ท่ีประสานงานระหวา่งหน่วยงานรัฐในประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งทาํหนา้ท่ีให้บริการระงบัขอ้พิพาทโดยการ

ไกล่เกล่ียหรือการใชอ้นุญาโตตุลาการเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้ระกอบการไทย นักพฒันาและนักลงทุนใน

ต่างประเทศเขา้มาในตลาดซอฟตแ์วร์ไทย  

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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เศรษฐกิจดิจิทลั) ท่ีไดส้นบัสนุนทุนเพ่ือการวจิยัน้ี 
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ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํธุรกรรมทางการ

เงินท่ีมีอยูห่ลายรูปแบบในปัจจุบนั เช่น การถูกปลอมแปลงอตัลกัษณ์หรือการสวมรอยเป็นบุคคลอ่ืนเพ่ือขอเปิด

บัญชีกับธนาคาร ทําให้ผูถู้กปลอมแปลงอัตลักษณ์หรือถูกสวมรอยนั้ นได้รับความเสียหาย เป็นต้น  ซ่ึงใน

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินท่ีไดรั้บความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนโดยผ่านธนาคารพาณิชยใ์ห้มีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากกระบวนการให้ความ

ช่วยเหลือและระงบัขอ้พิพาทจากสถาบนัทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน 

 จากการศึกษาพบวา่  ถึงแมว้า่ปัจจุบนัธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ

โดยการออกประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือใหธ้นาคารพาณิชยน์ั้นปฏิบติัตามแนวทางเม่ือกรณีมีปัญหา

ระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

จากการใหบ้ริการทางการเงินนั้น การจดัตั้งดว้ยวิธีการใชศู้นยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ แต่ปรากฏว่ามาตรการดงักล่าวเป็นเพียงการคุม้ครองสิทธิและ

ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ผูใ้ช้บริการทางการเงินเพียงเท่านั้ น ไม่มีกระบวนการระงบัขอ้พิพาทเพ่ือแก้ไข

ปัญหาท่ีชดัเจน ในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้ชบ้ริการคู่พิพาทไม่สามารถเจรจาตกลงแกไ้ขขอ้พิพาทต่อกนัได ้

อีกทั้งผลของมาตรการช่วยเหลือดงักล่าวนั้น ไม่มีสภาพบงัคบั ทางกฎหมายท่ีจะบงัคบัแก่ธนาคารพาณิชยห์ากไม่

ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ตกลงท่ีเกิดข้ึนระหว่างธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้ชบ้ริการและหากศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการ

ทางการเงินนั้นไม่สามารถช่วยเหลือและระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนได ้ ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินน้ีก็มี

หนา้ท่ีเพียงส่งเร่ืองร้องเรียนนั้นไปยงัสาํนักงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนคุม้ครองผูบ้ริโภค

mailto:Wplaw122@gmail.com
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ต่อไป และหากไม่สามารถหาขอ้ยติุกรณีปัญหาไดอี้กสาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคจะพิจารณาวา่จะรับดาํเนินการ

ฟ้องร้องดาํเนินคดีทางศาลแทนผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน หรือแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินใชสิ้ทธิทางศาลดว้ย

ตนเอง  มาตรการดงักล่าวจึงทาํใหเ้กิดขั้นตอนและระยะเวลานานทาํให้ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินนั้นจาํตอ้งเสียเวลา

และมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเรียกร้องการดาํเนินการแกไ้ขและระงบัขอ้พิพาทดงักล่าว ซ่ึงแตกต่างกบัสหราช

อาณาจกัรและสาธารณรัฐสิงคโปร์ท่ีมีการบญัญติักฎหมายในการคุม้ครองสิทธิผูใ้ชบ้ริการทางการเงินและยงัมีการ

จดัตั้ งหน่วยงานระงบัขอ้พิพาท ระหว่างผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยไ์วเ้ป็นการเฉพาะ สามารถ

แกไ้ขขอ้พิพาทท่ีเกิดระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน โดยการนาํแนวทางปฏิบติัเพ่ือคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคทางการเงินของธนาคารโลก ( World Bank ) มาเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการในการใหช่้วยเหลือ

และระงบัขอ้พิพาทระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้ชบ้ริการทางการเงินในประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้น  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ประเทศไทยควรนาํแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน

ของธนาคารโลก  มาปรับใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการช่วยเหลือและระงบัขอ้

พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเป็นการเฉพาะและการบญัญติักฎหมาย

ให้อาํนาจศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้มีอาํนาจใน

การช่วยเหลือและระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละแบบเบ็ดเสร็จ และภายใต้

ขอ้ตกลงในการระงบัขอ้พิพาทนั้นให้มีบทบัญญติัทางกฎหมายให้ขอ้ตกลงหรือสัญญาท่ีเกิดจากการระงบัขอ้

พิพาทนั้นมีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย เช่นเดียวกบัสหราชอาณาจกัรและสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการใหค้วามสาํคญั

ต่อประชาชนท่ีเป็นส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีมาตรการระงบัขอ้พิพาทสําหรับ

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยไ์วเ้ป็นการเฉพาะ ทาํให้เกิดความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

วฒันธรรมของประเทศ อนัส่งผลใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินมากยิง่ข้ึน 

 

คาํสําคญั: การระงบัขอ้พิพาท/ผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน/ธนาคารพาณิชย ์

 

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 

ปัจจุบนับริการทางการเงินมีการพฒันากา้วหนา้ข้ึนอีกทั้งมีความสาํคญัต่อชีวติประจาํวนัของประชาชนท่ี

ตอ้งทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยห์ลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นการฝากเงิน การถอนเงิน การขอสินเช่ือ 

การกูเ้งิน เป็นตน้ ซ่ึงขั้นตอนในการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยน์ั้นจะตอ้งมีการเสนอขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูใ้ชบ้ริการต่อธนาคารเพ่ือการขอทาํธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว ธนาคารจะมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของเอกสารและตวัผูข้อใชบ้ริการนั้นเพ่ือยนืยนัตวัตนท่ีถูกตอ้งก่อนการอนุมติัการใชบ้ริการทางการเงินนั้น 

เพ่ือป้องกนับุคคลอ่ืนไปแอบอา้งเปิดบญัชีกบัธนาคาร ทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ไทยยงัพบปัญหาท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมทางการเงินหลายรูปแบบในปัจจุบนัโดยมีผูท่ี้ประสบปัญหาตามสถิติ

ของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัภยัทางการเงินแยกตามประเภทและวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการล่าสุดใน 
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ไตรมาสท่ี 2/2560 มีจาํนวน 485 ราย มีการหลอกลวงทางโทรศัพท์ 245 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.5, บัตร

อิเล็กทรอนิกส์ถูกนาํไปใชโ้ดยบุคคลอ่ืน 61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.6 , หลอกลวงทาง email/Social media 50 

รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.3,สวมรอยปลอมแปลงเอกสารแสดงตวัตนในการขอเปิดบญัชี 19 รายการ คิดเป็นร้อย

ละ 3.9 เป็นตน้0

1 ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการหรือเจา้ของขอ้มูลนั้นไดรั้บความเสียหาย ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้

ประกาศ ธปท.ท่ี สนส.7/2559 ระบุไวว้่า สถาบนัการเงินนั้นจะตอ้งทาํการรู้จกัลูกคา้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสาํคญั

ของมาตรฐานการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย อันเป็นหน้าท่ีของธนาคารต้องมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและตวับุคคลลูกคา้เสียก่อนว่าเป็นบุคคลเดียวกนั1

2 ทั้งน้ีธนาคารแห่งประเทศ

ไทยไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการคุม้ครองขอ้มูลรวมถึงสิทธิของผูใ้ชบ้ริการทางการเงินเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการ

ไดรั้บบริการท่ีเป็นธรรม และเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใจสิทธิและหนา้ท่ีของผูใ้ชบ้ริการในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินของตนเองอยา่งปลอดภยั ซ่ึงในการติดต่อกบัธนาคารพาณิชยเ์พ่ือขอใชบ้ริการโดยการนาํขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูใ้ชบ้ริการทางการเงินมอบใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยน์ั้นยอ่มมีความสาํคญัต่อผูใ้ชบ้ริการอยา่งมาก อาจเกิด

การนาํขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล ทาํให้เกิดความเสียหายต่อเจา้ของขอ้มูล

ได ้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีประกาศดังกล่าวให้ธนาคารพาณิชยไ์ด้ปฏิบัติตามมิให้เกิดปัญหาในการแก่

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินนั้น 

ตามแนวทางสากลในการให้ความคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินนั้น เป็นหลกัการท่ีสําคญัท่ีองค์กร

ต่างๆระหว่างประเทศ ได้ให้การยอมรับโดยมีการวางมาตรฐานในการให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคทางด้าน

การเงิน ดงัเช่น องคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-Operaion 

and Development:OECD) และธนาคารโลก (The World Bank) เป็นตน้ ซ่ึงทางธนาคารโลกวางมาตรการท่ีมีความ

เหมาะสมในการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคทางดา้นการเงิน โดยไดมี้แนวทางปฏิบติัสาํหรับการให้ความคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคในการทําธุรกรรมทางด้านการเงิน (Good Practices for FinancialConsumer Protection) เพ่ือให้เป็น

แนวทางให้แต่ละประเทศสามารถนําไปปรับใชใ้นการให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีการทาํธุรกรรม

ทางการเงินไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อาจทาํให้เกิดปัญหาข้ึนระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้ชบ้ริการนั้นได ้

โดยกรณีหากมีปัญหาจากการใชบ้ริการหรือมีปัญหาเก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคาร

พาณิชย ์โดยผูใ้ชบ้ริการในฐานะอาจไม่ทราบถึงแนวทางการดาํเนินการหรือหน่วยงานท่ีจะสามารถช่วยเหลือเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนได2้

3 โดยประเทศไทยในปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีให้ความคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการ

เงินอันถือได้ว่าเป็นผูบ้ริโภค ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค ซ่ึงจะรับเร่ืองร้องเรียนจาก

ผูบ้ริโภคแต่หน่วยงานดงักล่าวก็มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบจาํกดัเฉพาะตามกรอบอาํนาจหนา้ท่ีคือการดูแลเก่ียวกบั

เร่ืองสินคา้ สัญญาบางประเภท ฉลาก และการโฆษณาเท่านั้น หากเป็นขอ้ร้องเรียนท่ีอยูน่อกเหนือกรอบอาํนาจก็

                                                   
1สถิติรายงานผลการดาํเนินงานของศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน. (Online).  เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/knownfcc/Pages/stats.aspx.  [2560,20 พฤศจิกายน]. 
2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส.7/2559. (Online).  เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2559/ThaiPDF/25590157.pdf, [2560,18  สิงหาคม]. 
3 เขมฤทยั  สุมาวงศแ์ละคณะ. (2556). โครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนากฎหมายเพือ่การคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการทางการเงิน.

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั:กรุงเทพฯ. หนา้  8. 
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จะเป็นเพียงผูป้ระสานและส่งเร่ืองร้องเรียนใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง  ซ่ึงสาํหรับปัญหาท่ีเกิดจาก

การใชบ้ริการทางการเงินนั้นยงัมีหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลในส่วนของ

ธนาคารพาณิชยต์่างๆ ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้บริการทางการเงินเบ้ืองตน้ได้แก่ ศูนยคุ์ม้ครอง

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) ท่ีมีมาตรการและแนวทางการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินโดยการรับเร่ืองราว

ร้องเรียนการใชบ้ริการต่างๆท่ีอยูภ่ายในหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยผูท่ี้ประสบปัญหาสามารถติดต่อหน่วยงาน

ภายใตก้ารกาํกบัดงักล่าวท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได ้ 

ดงัท่ีกล่าวมาพบว่า มาตรการระงบัขอ้พิพาทระหว่างผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชยข์อง

ประเทศไทยยงัใช้หลกัเกณฑ์ทั่วไปอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ฉบับแก้ไข

เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี3) พ.ศ. 2556 ท่ีเก่ียวกบัปัญหาการใชบ้ริการทางการเงินยงัเป็นการดาํเนินการโดยหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลช่วยเหลือผูบ้ริโภคโดยทั่วไป  ยงัไม่มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการในการให้ความช่วยเหลือ

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินอยา่งแทจ้ริง ทาํให้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางดา้นการเงินยงัคงตอ้ง

อาศัยกระบวนการยุติธรรมท่ีมีระยะเวลาและขั้นตอนอนัยาวนาน โดยยงัคงมีช่องว่างท่ีไม่สามารถบังคับใช้

กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนไดมี้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อีกทั้งยงัไม่มีบทบญัญติั

ทางกฎหมายท่ีกาํหนดมาตรการระงบัขอ้พิพาทแก่ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละหน่วยงานท่ีทาํ

หน้าท่ีคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินโดยตรง ในกรณีมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละผูบ้ริโภค 

หรือในการมีการบงัคบัใชบ้ทลงโทษทางกฎหมายแก่ธนาคารพาณิชยท่ี์เอาเปรียบหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

หรือขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเขม้งวดจึงทาํให้เกิดขอ้พิพาทและความเสียหายแก่ผูใ้ชบ้ริการ

ทางการเงินตามมา  
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการระงบัขอ้พิพาทระหวา่ง

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชย ์

(2) เพ่ือศึกษาความหมาย วิวฒันาการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการระงบัขอ้พิพาทระหว่าง

ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชย ์ 

(3) เพ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน

กบัธนาคารพาณิชย ์ 

(4) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการระงับขอ้พิพาทระหว่างผูใ้ช้บริการทางการเงินกับ

ธนาคารพาณิชย ์

(5) เพ่ือเสนอแนวทางแกไ้ข โดยนาํแนวทางของมาตรการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน

กบัธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัประเทศไทยมาบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. ววิฒันาการทางกฎหมายและแนวคิดการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

3.1 ววิฒันาการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในอดีตมนุษยทุ์กคนมีอิสระในการเลือกบริโภคสินคา้และการใชบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั ภาครัฐไม่ได้

เขา้มาควบคุมหรือเขา้แทรกแซงเสรีภาพของประชาชนในการตกลงของเอกชนในการทาํนิติกรรมต่าง ๆเพ่ือมา
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จาํกดัการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของประชาชน ใหป้ระชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยภาครัฐจะเขา้

มาส่งเสริมใหป้ระชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั3

4 ซ่ึงต่อมาในปัจจุบนัสงัคมมีซบัซอ้น

มากข้ึน มีความเจริญและพฒันาข้ึนมาเป็นลาํดบั ไม่วา่จะทางสังคม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม 

ระบบเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมท่ีทาํให้เกิดการแผ่ขยายตวัของเศรษฐกิจมากข้ึน ผูป้ระกอบธุรกิจต่างแข่งขนั

กนั โดยมีการนาํความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือการผลิตสินคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค การเติบโตทางอุตสาหกรรมนั้นทาํใหมี้การเพ่ิมการผลิตในผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว 

โดยอาจมีละเลยถึงคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถุดิบท่ีผูป้ระกอบธุรกิจนาํมาใชผ้ลิต ทาํให้ผลิตภณัฑน์ั้นจึงมี

คุณภาพไม่ไดม้าตรฐานเพียงพอต่อผูบ้ริโภค ทาํให้มาตรฐานสินคา้หรือการให้บริการนั้นมีความแตกต่างกนั มีทั้ง

สินคา้ท่ีมีคุณภาพและคุณภาพตํ่าปนกนัไป อีกทั้งผูป้ระกอบธุรกิจต่างก็พยายามท่ีจะลดตน้ทุนในการผลิตให้มาก

ท่ีสุด เพ่ือผลประกอบการท่ีต้องได้รับกําไร ทําให้หลายๆประเทศต่าง หันมาสนใจในเร่ืองของการคุ้มครอง

ผูบ้ริโภคกนัมากข้ึน ถึงแมว้า่สิทธิในการบริโภคจะเป็นเร่ืองของภาคเอกชนโดยทัว่ไป แต่ปัจจุบนัเห็นไดถึ้งความ

จาํเป็นท่ีภาครัฐตอ้งเขา้ไปแทรกแซงเพราะวา่ภาคเอกชนนั้นตอ้งเสียเปรียบอยูห่ลายประการ ดงัเช่น ไม่มีอาํนาจ

ทางการต่อรอง เป็นตน้ โดยต่อมาภายหลงัมีไดก้ารบัญญัติกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนมา ในสหรัฐอเมริกา

กฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคปรากฏในรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้าํนาจรัฐสภาในการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมไม่ให้

มีการปลอมแปลงอาหาร การโกงมาตรชัง่ ตวง วดั เป็นตน้ ส่วนประเทศในทวปียโุรปมีหลกัในเร่ืองของกฎหมาย

คุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสกฎหมายไดก้าํหนดให้ผูบ้ริโภคสามารถขวา้งปาไข่เน่าใส่ผูท่ี้นาํมา

ขายไดเ้ม่ือกรณีซ้ือไข่แลว้เสียหรือเน่า หรือในประเทศออสเตรียท่ีมีกฎหมายลงโทษบงัคบัให้ผูข้ายนมสดท่ีมีการ

เจือปน หรือปลอมแปลง ตอ้งด่ืมนมสดของตนเองจนหมดต่อหนา้ลูกคา้ เป็นตน้4

5   

3.2 แนวคดิในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

แนวคิดท่ีเก่ียวกับการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคไดมี้การพฒันามาจากเร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights) สิทธิของผูบ้ริโภคไดป้รากฏใน “ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” (Universal  

Declaration of Human Rights of the United Nations) ในปี ค.ศ. 1948 มีการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือ

ระหวา่งประเทศท่ีมีความสาํคญัในการวางกรอบเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และเป็นเอกสารหลกัดา้นสิทธิ

มนุษยชนฉบบัแรก ซ่ึงท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ.1948  มาตรฐานสากล

ของสหประชาชาติท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนมีการกาํหนดถึง สิทธิในการไดรั้บความ

คุม้ครองผูบ้ริโภค ปฏิญญาสากลดงัขอ้ท่ีกล่าวมามุ่งคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูบ้ริโภคแนวความคิดในการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคในต่างประเทศเกิดข้ึนอยา่งชดัเจนคร้ังแรกท่ีสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1960 โดยรัฐประกาศให้

การรับรองสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ 

1. สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอยา่งเพียงพอก่อนท่ีจะซ้ือ (Right to be informed) 

2. สิทธิท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการโดยอิสระ (Right to Choose) 

                                                   
4ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์  (2543).  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพวิ์ญ�ูชน หนา้ 12. 
5 ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2551). การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ: นโยบาย หลกักฎหมาย และการบงัคบัใช.้ (กรุงเทพมหานคร: 

เจริญดีมัน่คงการพิมพ.์ 
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3. สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากสินคา้ (Right to Safety) และ 

4. สิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าทดแทนจากผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีชาํรุดบกพร่องหรือไม่มีความปลอดภยั 

(Right to Compensation/redress) 

โดยต่อมาในวนัท่ี 15 มีนาคม ค.ศ.1962 สหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติักฎหมายรับรองถึงสิทธิของผูบ้ริโภค

และไดมี้อิทธิพลส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ไดบ้ญัญติัสิทธิของผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครองอยา่ง

เป็นธรรม เพ่ือมิให้ผูบ้ริโภคเสียเปรียบจากการประกอบการของผูป้ระกอบการทั้งน้ีประเทศต่างๆในทวีปยโุรป 

สหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลีย ไดมี้การออกกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงเปล่ียนแปลงหลกักฎหมายท่ีเคย

มีอยูเ่ดิมทั้งในแง่ความรับผิดในทางสญัญาหรือละเมิดใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการเยยีวยาชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดจากการ

บริโภคให้มากข้ึน โดยเนน้ทางดา้นการควบคุมกาํกบั กิจการทางการผลิตโดยรัฐ เพ่ือป้องกนัความเสียหาย และ

การฟ้องร้องดาํเนินคดีเพ่ือผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากการใช้บริการหรือบริโภคสินคา้นั้นและบัญญัติ

กฎหมายวา่ดว้ยการไดรั้บการชดเชยของผูบ้ริโภค (Measures Enabling Consumers to Obtain Redress) กาํหนดให้

รัฐบาลบญัญติักฎหมายหรือรักษากฎหมายเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการชดเชยเยียวยาไดอ้ยา่งเหมาะสม รวดเร็ว เป็น

ธรรม เสียค่าใชจ่้ายไม่มาก และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย รัฐบาลควรท่ีจะส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการไดแ้กไ้ขปัญหา

หรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผูบ้ริโภคดว้ยความรวดเร็ว ไม่ยุง่ยากเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที5

6 

 

4. มาตรการทางกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินในต่างประเทศและ

ประเทศไทย 

  แนวทางการปฏิบัติสําหรับการให้ความช่วยเหลือและระงับขอ้พิพาทแก่ผูบ้ริโภคทางการเงินของ

ธนาคารโลก (Good Practices for Financial Consumer Protection – World Bank) 

 ในปี ค.ศ.2011 ธนาคารโลกไดมี้การประชุมและไดอ้อกหลกัเกณฑ์เร่ือง Good Practices for Financial 

Consumer Protection หรือ “แนวทางในการปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็น

หลกัเกณฑท่ี์แต่ละประเทศสามารถนาํไปปรับใชใ้นเชิงนโยบายหรือเพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการใน

การให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคทางการเงินไวเ้ป็นบทบญัญติัในกฎหมายก็ได ้ซ่ึงมาตรการดงักล่าวนอกจากจะ

ช่วยดาํรงไวซ่ึ้งเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแลว้ ทั้ งน้ียงัส่งผลดีต่อความมัน่คงของระบบ

เศรษฐกิจทัว่โลกอีกดว้ย ทั้งน้ีสาํหรับผูใ้หบ้ริการทางการเงินแลว้ การใหค้วามคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคทางการเงินนั้น 

ธนาคารโลกยงัไดมี้หลกัการท่ีสาํคญัอยูด่ว้ยกนัหลายประการ ดงัน้ี 

 ประการแรก การใหผู้บ้ริโภคไดรั้บซ่ึงขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจ 

 ประการท่ีสอง การใหบ้ริการหรือการซ้ือขายผลิตภณัฑท์างการเงินแก่ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นไปอยา่งยติุธรรม

และไม่หลอกลวง  

 ประการท่ีสาม การจดัให้มีกระบวนการให้ความช่วยเหลือและระบบระงบัขอ้พิพาทสําหรับผูบ้ริโภค

โดยการรับเร่ืองร้องเรียนและแจง้ช่ือผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทและผลการสืบสวนใหผู้ร้้องเรียน

                                                   
6เขมฤทยั สุมาวงศแ์ละคณะ.  อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 3. หนา้ 9. 
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ทราบโดยเร็ว โดยผลของคาํวินิจฉัยของหน่วยงานระงบัขอ้พิพาททางการเงินน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัธนาคารพาณิชย์

ดว้ย ในกรณีไม่สามารถระงบัขอ้พิพาทไดห้ากผูบ้ริโภคตอ้งการให้ส่งเร่ืองไปยงัหน่วยงานอ่ืนหรือจะดาํเนินการ

ในกระบวนการยติุธรรม ผูบ้ริโภคสามารถขอขอ้มูลหรือร้องขอใหห้น่วยงานดงักล่าวส่งเร่ืองไปยงัหน่วยงานอ่ืนท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการได ้ มาตรการของธนาคารโลกท่ีไดก้ล่าวมาน้ีมุ่งเนน้การสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคต่อระบบ

การเงินโดยรวมสร้างมาตรฐานในการช่วยเหลือผูบ้ริโภคให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยการศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้น

ทาํการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการระงบัขอ้พิพาท ตามแนวทางของธนาคารโลกท่ีมีการกาํหนดแนวทางให้กับ

ประเทศสมาชิกให้ปฏิบติัตามเพ่ือพฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการใชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน6

7 

โดยผูว้จิยัจึงไดท้าํการศึกษามาตรการในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการทางการเงินในกรณีเม่ือเกิด

ความเสียหายจากการใชบ้ริการหรือความเสียหายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชยโ์ดยมุ่งเนน้

การศึกษาในกรณีการจดัให้มีมาตรการระงบัขอ้พิพาทสําหรับผูบ้ริโภคทางการเงิน (Recourse Mechanism and 

Resolve Disputes) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหลกัการและแนวทางท่ีสาํคญัของธนาคารโลกโดยการศึกษาแนว

ทางการใหค้วามคุม้ครองและช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการทางการเงินทางการเงินในต่างประเทศดงัเช่น สหราชอาณาจกัร

มีการบญัญติั Financial Services Act 2012 :FSA 2012 เพ่ือออกมาตรการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน

ซ่ึงครอบคลุมทั้งผูป้ระกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจประกนั

ชีวิตและประกนัวินาศภยั โดยจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือเสริมสร้างการคุม้ครองทางการเงินและโครงการการชดเชย

ค่าเสียหายกับผูบ้ริโภคทางการเงิน สาธารณรัฐสิงคโปร์บัญญัติกฎหมายให้การคุม้ครองผูบ้ริโภค ได้แก่ The 

Consumer Protection  Fair Trading Act 2016 :CPFTA โดยพระราชบัญญัติน้ีได้รับการบัญญัติข้ึนเพ่ือปกป้อง

ผูบ้ริโภคจากความเส่ียงของผลิตภณัฑ์หรือบริการอีกทั้งการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมและเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บสิทธิ

เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามสัญญา โดยมีธนาคารกลางสาธารณรัฐสิงคโปร์หรือ 

Monetary Authority of Singapore (MAS) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดศูนยก์ลางการ

ระงบัขอ้พิพาทแบบเด็ดขาด เพ่ือการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทของสถาบนัการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการน้ีไดมี้การก่อตั้ง

และเป็นท่ี ท่ี รู้จักในช่ือ “ ศูนย์การระงับข้อพิพาทอุตสาหกรรมการเงิน หรือ Financial Industry Disputes 

Resolution Centre Ltd. :FIDReC” เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาข้อพิพาทกับสถาบันการเงินในภาคธนาคาร

ภายในประเทศโดยมีคณะกรรมการประกอบดว้ยตวัแทนจากภาคธนาคารและบุคคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียใน

ขอ้พิพาทเพ่ือให้เป็นอิสระในการปฏิบติังานอีกทั้งยงัมีกองทุนจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหายเบ้ืองตน้7

8 ใน

ส่วนของประเทศไทยแมปั้จจุบนัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินหลายฉบบั อนัไดแ้ก่ 

พระราชบัญญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ เป็นตน้ ซ่ึงพบวา่แมปั้จจุบนัประเทศไทยจะมีกฎหมายอยูห่ลายฉบบั

                                                   
7เร่ืองเดียวกนั.  
8Financial Industry Disputes Resolution Centre Ltd. (FIDRec)-Monetary.  (Online).  เขา้ถึงไดจ้าก 

http//:www.mas.gov.sg/~/media/.../Public_Consultation_Paper_FIDReC.pdf.  [2560,30 ธนัวาคม]. 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

366 

แต่เห็นไดว้า่มาตรการระงบัขอ้พิพาทสาํหรับผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยน์ั้นยงัไม่มีการบญัญติัไว้

เป็นการเฉพาะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการนั้นจาํตอ้งดาํเนินการในการฟ้องคดีอนัมีระยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ

มากข้ึนสร้างภาระทางการเงินและการเยียวยาช่วยเหลือท่ีล่าชา้ การช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการทางการเงินท่ีไดรั้บความ

เสียหายจึงควรมีกระบวนการทางกฎหมายท่ีรวดเร็วสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและให้ผูใ้ชบ้ริการ

ทางเงินเกิดความเช่ือมัน่ในธนาคารพาณิชยม์ากยิ่งข้ึน จึงจาํตอ้งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการระงบัขอ้พิพาท

ทางการเงินสําหรับผูใ้ช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชยข์องต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจกัรและ

สาธารณรัฐสิงคโปร์นาํมาเทียบเคียงเพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายของประเทศไทยต่อไป 

 

5. สรุป 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวกบัมาตรการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน

กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยและต่างประเทศ ทาํใหพ้บประเด็นปัญหาหลายประการ ไดแ้ก่ ปัญหาการไม่มี

บทบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน มาตรการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทาง

การเงินกบัธนาคารพาณิชยจ์ากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีอยา่งชดัเจนในการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการ

ทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยไ์วแ้ละบทบญัญติัทางกฎหมายในการบงัคบัตามขอ้ตกลงในการระงบัขอ้พิพาทนั้น    

ซ่ึงในประเทศไทยมีศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยธนาคารแห่งประเทศ

ไทย มีคณะกรรมการท่ีมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ดาํเนินการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือคุม้ครองและ

ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ผูใ้ช้บริการทางการเงิน ซ่ึงศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินดังกล่าวยงัไม่มี

มาตรการระงบัขอ้พิพาทระหว่างผูใ้ช้บริการทางการงานกับธนาคารพาณิชย ์ มีอาํนาจหน้าท่ีเพียงรับเร่ืองราว

ร้องเรียนและแจง้ใหธ้นาคารท่ีถูกร้องเรียนช้ีแจงเท่านั้นและผลการดาํเนินการไม่มีสภาพบงัคบัและยงัมีขอ้ยกเวน้ท่ี

ไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาคือ เร่ืองขอให้ธปท.ฟ้องคดี/ช่วยเหลือในการต่อสู้คดี/วา่จา้งทนายความให้แก่ผูร้้องเรียน

ทั้งน้ี หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกนัไดก็้จะส่งเร่ืองร้องเรียนนั้น ไปยงัสาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ท่ีให้

ความคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายสินคา้ การโฆษณา  ดา้นฉลากและดา้นสัญญาเท่านั้น ไม่รวมถึงการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงินไว ้ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการทางการเงินท่ีประสพปัญหาหรือภยัท่ีเกิดจากการใชบ้ริการทาง

การเงินต้องใช้กระบวนการทางศาลซ่ึงมีระยะเวลาท่ียาวนานจึงได้รับการแก้ปัญหาอย่างล่าช้าและไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ต่างจากสหราชอาณาจกัรและสาธารณรัฐสิงคโปร์ท่ีมีการบญัญติัเป็นกฎหมายและมีการ

จดัตั้งหน่วยงานระงบัขอ้พิพาท ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการทางการงานกบัธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉพาะและสามารถแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ    

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผูว้จิยัขอเสนอแนวทางการแกไ้ขบทบญัญติัทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี    

 6.1 ปัญหาการไม่มีบทบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินและมาตรการระงบั

ขอ้พิพาทสาํหรับผูใ้ชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารพาณิชย ์ไวโ้ดยเฉพาะ ควรมีการบญัญติักฎหมายท่ีใหคุ้ม้ครอง

ผูใ้ช้บริการทางการเงินและมาตรการระงับข้อพิพาทระหว่างผูใ้ช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย ์ ใน

ประเทศไทยใหส้อดคลอ้งตามแนวทางปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินของธนาคารโลก (World Bank) 
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และตามแบบบทบญัญติักฎหมาย ( The Consumer Protection  Fair Trading Act 2016 :CPFTA) ของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ในการใหบ้ริการทางการเงิน โดยเพ่ิมเติมคาํจาํกดัความผูใ้ชบ้ริการทางการเงินในพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค  พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ใหพ้ระราชบญัญติั

ดงักล่าวนั้นครอบคลุมถึงผูใ้ชบ้ริการทางการเงินอย่างชดัเจนทาํให้การบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งเป็นธรรมมาก

ยิง่ข้ึน 

 6.2 ปัญหาการไม่มีหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชย์

เป็นการเฉพาะ ควรกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับเร่ืองราวร้องเรียนและกระบวนการระงบัขอ้พิพาทมีอาํนาจ

ในการตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้บงัคบักบัตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน 

โดยใหบ้ญัญติักฎหมายใหอ้าํนาจศูนยค์วามคุม้ครองผูบ้ริโภคทางการเงิน (ศคง.)ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย มีอาํนาจตามกฎหมายในการป้องกนัไม่ใหธ้นาคารพาณิชยก์ระทาํการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมรวมถึง

มีอาํนาจในการระงบัขอ้พิพาทแบบเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกบัศูนยก์ารระงบัขอ้พิพาทอุตสาหกรรมการเงินของธนาคาร

กลางสาธารณรัฐสิงคโ์ปร์ท่ีดาํเนินการตามแนวทางปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินของธนาคารโลก   

6.3 ปัญหาการบงัคบัของสัญญาระงบัขอ้พิพาทระหวา่งคู่พิพาท ควรนาํแนวทางการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ของ OECD (OECD : Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce) มาปรับใช้

กับการบังคับตามสัญญาระงับข้อพิพาทระหว่างผู ้ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมทั้ ง

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยควรออกประกาศของคณะกรรมการวา่ดว้ยขอ้สัญญาใหธ้นาคารพาณิชย์

การกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิบติัตาม เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน

ให้สัญญานั้นมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ไม่จาํตอ้งนาํขอ้พิพาทนั้นไปดาํเนินการต่อหน่วยงานอ่ืนหรือนาํขอ้พิพาท

นั้นไปฟ้องคดีต่อศาลอีกต่อไป เวน้แต่กรณีผูใ้ชบ้ริการทางการเงินท่ีไม่พึงพอใจผลการระงบัขอ้พิพาทนั้นก็ไม่ตดั

สิทธิท่ีจะนาํขอ้พิพาทดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการทางศาลไดต้่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอประเด็นหลกั เพ่ือพิสูจน์วา่“กฎหมาย”มีความสาํคญัต่อสงัคมในลกัษณะท่ีเป็น

กฎเกณฑห์รือแบบแผนความประพฤติของมนุษยท่ี์เป็นรูปธรรมท่ีสุดซ่ึงรัฐยอมรับและนาํไปบงัคบัใชเ้พ่ือความ

สงบเรียบร้อยของส่วนรวม ซ่ึงผูเ้ขียนคน้พบว่านอกจากศีลธรรมและจิตสํานึกท่ีดีอันเป็นเร่ืองอตัวิสัยแลว้ 

(Subjective) ส่ิงท่ีทาํให้มนุษยเ์คารพเกรงกลวั ลว้นตอ้งอาศยักฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการจดัการทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี 

ตวักฎหมายนั้นก็ถือเป็นอาํนาจอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยมี์ไวเ้พ่ือให้คุณให้โทษแก่มนุษยด์ว้ยกนัเอง  ดงันั้น กฎหมายจึง

ตอ้งเป็นกฎหมายท่ีดี ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเช่ือว่า“เหตุผล” คือองคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะเป็นตวัสะทอ้นความตอ้งการ

ดงักล่าวน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายจึงจาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนดว้ยเหตุผล ดงัแนวความคิดของ 

Cicero นกัปรัชญาชาวโรมนั อนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไปวา่ “True Law is right reason” ซ่ึงเป็นการยืนยนัในลาํดบัแรก

วา่กฎหมายเป็นเร่ืองของเหตุผล เพราะกฎหมายท่ีแทจ้ริงนั้นคือเหตุผลท่ีถูกตอ้ง โดยแนวความคิดน้ีก็สอดคลอ้ง

และพฒันามาจากแนวความคิดของกรีกเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่สมยั Socrates จนถึง Stoic และวิวฒันาการมาจนถึง

ปัจจุบนั 
 

คาํสําคญั : 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 

บทความน้ีกล่าวถึงขอ้ความคิดทัว่ไปเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลกบักฎหมาย เพ่ือพิสูจน์ว่า

“เหตุผล”คือเคร่ืองมือสาํคญัในการบญัญติั การตีความ และการใชก้ฎหมาย โดยมีขอ้ยนืยนัจากประวติัความเป็นมา

และวิวฒันาการทางความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) และสํานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย 

(Legal Positivism) ซ่ึงถือเป็นสองสํานักความคิดหลกั และนักนิติศาสตร์ต่างมีจุดร่วมคิดตรงกนัว่า“กฎหมาย”    

คือกฎเกณฑห์รือแบบแผนความประพฤติท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถทาํงานไดเ้ชิงประจกัษ ์เหตุผลทางกฎหมาย

(Legal Reasoning)นั้นเป็นเหตุผลในทางปฏิบติัท่ีทาํให้แนวคิดสามารถแสดงตวัออกมาเป็นกฎเกณฑไ์ด0้

1 ดว้ยคติ

ท่ีวา่“กฎหมายเป็นการแสดงออกของเหตุผล”1

2 “เหตุผล” ดงัวา่น้ีคือส่ิงท่ีรับรองและคุม้ครองส่งเสริมการดาํรงชีวิต

ตามธรรมชาติของมนุษยท่ี์เช่ือมโยงกบัความคิดเร่ืองความเสมอภาคและเสรีภาพมากท่ีสุด ไม่วา่กฎหมายนั้นจะมี

พ้ืนฐานมาจากศีลธรรม หรือในฐานะคาํสั่งของรัฐาธิปัตยก็์ตามทั้งน้ีแมบ้างสถานการณ์เราจะไม่เตม็ใจยอมรับ แต่

เพ่ือการดาํรงอยู่อย่างเป็นแบบแผนหรือเป็นระบบระเบียบก็ตอ้งจาํยอม เช่น การเสียภาษีอากรในฐานะพลเมือง

ของรัฐ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นตอ้งอาศยักฎหมายเป็นอุปกรณ์สาํคญัในการกาํกบัจดัการทั้งส้ิน   

กฎหมายเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตามความจาํเป็นทางธรรมชาติ2

3 ดงันั้น เม่ือมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างกฎหมาย 

เราควรจะมีหลกัอะไรสําหรับยึดเป็นแนวทางในการสร้างกฎหมาย ต่อปัญหาขอ้น้ีผูเ้ขียนเช่ือว่า“เหตุผล”คือ

คาํตอบท่ีชดัเจนท่ีสุด และเป็นตวัสะทอ้นว่ากฎหมายข้ึนอยู่กบัเหตุผล (Reason) มิใช่เป็นไปโดยอาํนาจ (Power) 

หรืออาํเภอใจ (Arbitrary Will) ของผูห้น่ึงผูใ้ด ซ่ึงในยคุแรกๆนั้น เน้ือหาของกฎหมายมีความเช่ือมโยงกบัหลกัการ

ทางศีลธรรมเป็นเหตุผลตรงๆ ไม่สลบัซับซ้อน แนวความคิดน้ีเรียกว่า ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (The Natural 

law Theory) ต่อมาได้มีแนวความคิดของนักนิติศาสตร์อีกกลุ่มหน่ึงเกิดข้ึนเรียกว่า ปรัชญากฎหมายบา้นเมือง     

หรือปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย3

4 ซ่ึงถือหลักว่า กฎหมายเป็นคาํบัญชาของผูมี้อาํนาจสูงสุด คือเป็นคาํสั่งของ       

รัฐาธิปัตย ์เป็นการคาํนึงถึงเร่ืองความสมบูรณ์ของกฎหมายและอาํนาจในการนิติบญัญติัเป็นสาํคญั ปรัชญาสาํนกั

น้ีจึงเห็นวา่ไม่ควรนาํเอาเหตุผลอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เหตุผลดา้นกฎหมายเขา้มาพิจารณาดว้ย4

5 

จึงเห็นไดว้่า การปรากฎตวัของกฎหมายก็คือความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะสร้างระเบียบขอ้บงัคบัของ

สงัคมโดยอาศยัหลกัการเหตุผลเป็นส่ิงประกอบการ ใหก้ฎหมายมีตวัตนนัน่เอง ดงัภาษิตกฎหมายลาตินท่ีกล่าวไว้

วา่“ท่ีใดมีสังคม ท่ีนัน่มีกฎหมาย”(Ubi societas ibi jus 6) ใกลเ้คียงกบัสาํนวนไทยคือ“บา้นเมืองมีข่ือมีแป”เป็นคาํ

                                                   
1James Penner,Jurisprudence & Legal Theory :  Commentary and Materials,( New York :  Oxford University 

Press,2005),p.651. 
2David Ingram, Law Key Concepts in Philosophy,(New York ; Continuum International Publishing Group,2006),p.161. 
3สมภาร พรมทา,นิติปรัชญา ความเรียงว่าด้วยกฎหมาย ศีลธรรมและความยุติธรรม, (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพว์ารสาร

ปัญญา,2557),หนา้ 38. 
4Raymond Wacks,Philosophy of law : a very short introducton,(New York:Oxford University Press,2006), แปลโดย 

พิเศษ สอาดเยน็ และ ธงทอง จนัทรางศุ, (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพโ์อเพน่เวิลด์ส,2558),หนา้20. 
5สมภาร พรมทา,ความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมกับกฎหมายในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท,(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั,2540),หนา้9. 
6ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,สังคมกบักฎหมาย,(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพวิ์ญ�ูชน,2555),หนา้1. 
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กล่าวท่ีแสดงให้เห็นว่าสังคมมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนักฎหมายคือเคร่ืองมือท่ีมนุษยพ์ยายามคิดคน้และ

พฒันาข้ึนเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการปกครองบา้นเมืองซ่ึงถือเป็นบา้นหลงัใหญ่ท่ีทุกคนตอ้งอาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งมี

กฎกติกา เป็นเกณฑม์าตรฐานท่ีมีความจาํเป็นต่อสงัคมคือแนวคิดหลกัในการสร้างกฎหมาย 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตผุลกบักฎหมาย 

(2) เพ่ือเขา้ใจถึงการใชเ้หตุผลทางกฎหมาย 

 

3. การใช้เหตุผลทางกฎหมาย  

“เม่ือกฎหมายบังคับให้คนแสดงเหตุผล จําเป็นท่ีสาเหตุนั้ นต้องยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย”       

(“Ubi lex aliquem cogit ostendere causam,necesse est quod causa sit justa et legitima”6

7) หลกัการขา้งตน้คือบท

ยอ่ของหลกักฎหมายต่างๆ ซ่ึงถือเป็นสารัตถะสําคญัในการแสดงผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นั้ นๆ เพราะนักนิติศาสตร์ต่างก็ยอมรับว่าเหตุผลคือวิญญาณแห่งกฎหมาย เม่ือเหตุผลแห่งกฎหมายบทใด

เปล่ียนแปลงไป กฏหมายบทนั้นยอ่มแปรเปล่ียนตามไปดว้ย7

8 เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ กฎหมายมิใช่ของเล่ือนลอย 

แต่เป็นของท่ีประกอบตัวข้ึนด้วยเหตุผลจากสติปัญญาของมนุษย์ (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) แมว้า่รากฐาน

ของทศันะคติและวธีิการทางกฎหมายท่ีเรียกวา่“นิติวิธี”(Juristic Method) จะต่างกนัก็ตาม แต่นกันิติศาสตร์ทุกคน

ก็เคารพในคุณค่าของเหตุผล และเหตุผลก็มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะทาํให้กฎหมายเป็นกฎหมายท่ีใชไ้ดแ้ละเป็น

ส่ิงท่ีสามารถอธิบายได ้ 

ตามหลักตรรกวิทยา (Logic) Lord Coke นักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษได้กล่าวไวใ้นคดี The case of 

prohibition del Roy (1670) ว่าการตดัสินอรรถคดีต่างๆ นั้นไม่ใช่ตดัสินกนัโดยอาศยัเหตุผลทางธรรมชาติลว้น 

(Pure natural reason) แต่เป็นเหตุผลเทียบ (Artificial reason) ท่ีวา่ไปตามครรลองของตรรกวิทยาซ่ึงหลกัการอนัน้ี

มีมาแต่สมยัโรมนัตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั วธีิการของตรรกวทิยาเป็นกระบวนการอา้งเหตุผล (Argument) มีทั้งวา่

ด้วยเน้ือหาของเหตุผลและเทคนิคในการใช้เหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมาย การต่อสู้คดี การตดัสินคดี 

กล่าวคือ ในการร่างกฎหมายผูร่้างตอ้งคน้ควา้และวางกฎเกณฑใ์หถู้กตอ้ง มีความสมเหตุสมผล การต่อสูค้ดีคู่ความ

ตอ้งหาเหตุผลมาจูงใจศาลให้คลอ้ยตามขอ้ต่อสู้ของฝ่ายตน และในการตดัสินคดี ผูพิ้พากษาจะตอ้งพิเคราะห์

ขอ้เท็จจริงแห่งคดีโดยอาศยัหลกัแห่งเหตุผลและปรับกฎหมายใหส้มเหตุสมผลอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม 

การนาํเอาหลกัเหตุผลมาใชน้ั้น เราไม่อาจนาํหลกัแห่งตรรกวิทยามาใชไ้ดท้ั้ งหมด ย่อมแลว้แต่ความ

เหมาะสมและดุลพินิจของผูใ้ช ้ซ่ึงก่อให้เกิดความแตกต่างกนัระหวา่ง ตรรกวิทยาของนกัตรรกวิทยา(Logician’s 

logic)  กับตรรกวิทยาของนักกฎหมาย (Lawyer’s logic)  แต่ ส่ิงท่ียงัเก่ียวพันกันคือ ทั้ งนักตรรกวิทยาและ                

นกักฎหมายต่างยดึเหตุผลเป็นตวัตั้ง กล่าวคือ8

9 

                                                   
7พิชยัศกัด์ิ หรยางกูร,ภาษติกฎหมายลาติน ไทย,(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพวิ์ญ�ูชน,2554),หนา้ 170. 
8วิชา มหาคุณ,การใช้เหตุผลทางกฎหมาย,(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณการ,2549),หนา้1. 
9วิชา มหาคุณ,การใช้เหตุผลทางกฎหมาย,อา้งแลว้,หนา้51-56. 
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1) วิธีคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย (Deduction Inference) คือการพิสูจน์ขอ้ความใหม่จากขอ้ความท่ีรู้แลว้ 

เป็นการโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้อา้งกบัขอ้สรุป ถา้หลกัฐานเป็นจริง และกระบวนการในการถอดขอ้สรุป

ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์คือมีความสมเหตุสมผล (Validity) ขอ้สรุปท่ีไดย้่อมแน่นอนตายตวั เช่น คนทุกคน เป็น

ส่ิงมีชีวิต แดงเป็นคน แดงเป็นส่ิงมีชีวิต ขอ้สรุป คือ แดงเป็นส่ิงมีชีวิต ก็ย่อมเป็นจริงโดยไม่มีทางปฏิเสธหรือ

โตแ้ยง้ได ้เป็นขอ้สรุปท่ีแน่นอน การสมเหตุสมผลเป็นการรับรองวา่ถา้ขอ้เสนอเป็นจริง ขอ้สรุปก็จะเป็นจริงตาม

ไปดว้ย ซ่ึงเป็นความจริงตามรูปแบบ 

ตัวอย่าง 1. ผูท่ี้หลีกเล่ียงไม่รับหมายศาลมีความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล 2.ผูท่ี้ยยุงเส้ียมสอนให้ผูอ่ื้น

กระทาํผิดกฎหมายถือเสมือนเป็นตวัการ 3. เพราะฉะนั้นผูท่ี้ยุยงเส้ียมสอนให้หลบหลีกไม่รับหมายศาลย่อมมี

ความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล (คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี102/2507) จะเห็นไดว้่าช่วงความคิดประกอบดว้ยศพัท์

(Term) 3 ส่วน คือ 1.“ความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล” 2.“เสมือนเป็นตวัการ” 3.“ผูท่ี้ยยุงเส้ียมสอน” ตามตวัอยา่งน้ี 

คาํว่า “เสมือนเป็นตวัการ” มีความหมายกระจายเต็มขอบเขตว่า ใครก็ตามท่ียุยงเส้ียมสอนให้ผูอ่ื้นกระทาํผิด

กฎหมาย ยอ่มถือเสมือนเป็นตวัการทั้งส้ิน และศพัทท่ี์กระจายอยูใ่นขอ้ยติุ จะตอ้งกระจายในขอ้เสนอดว้ย คือคาํวา่ 

“ผูท่ี้ยยุงเส้ียมสอน”ดงันั้นจึงไดข้อ้ยติุท่ีสมเหตุสมผล 

ทั้งน้ี ในทางปฏิบติัไดมี้การคิดหาเหตุผลโตยตรง (immediate inference) เป็นวธีิการคิดหาเหตุผลท่ีไดข้อ้

ยติุ (conclusion) จากขอ้เสนอ (premise) เพียงขอ้เดียว เช่น คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 697/2510 ศาลฎีกาโดยท่ีประชุม

ใหญ่วนิิจฉยัประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 (5)9

10 ไวว้า่ จะตอ้งเป็นกรณีท่ีกระทาํใหลู้กในครรภข์องผูถู้กทาํร้าย

คลอดออกมาในลกัษณะท่ีไม่มีชีวติ ดงันั้น การคลอดก่อนกาํหนดเวลาในลกัษณะท่ีเด็กยงัมีชีวติอยู ่ต่อมาอีก 8 วนั

แลว้จึงตาย จึงไม่ใช่การทาํให้ไดรั้บอนัตรายสาหัสถึงแทง้ลูกตามมาตรา 297 (5) ตามชุดความคิดน้ี ขอ้เสนอคือ 

มาตรา 297 (5) ตอ้งเป็นกรณีท่ีกระทาํใหลู้กในครรภข์องผูถู้กทาํร้ายคลอดออกมาในลกัษณะท่ีไม่มีชีวติ โดยมีขอ้

ยติุ คือ ถา้ทาํให้ลูกในครรภข์องผูถู้กทาํร้ายคลอดก่อนกาํหนดเวลา ในลกัษณะท่ีเด็กยงัมีชีวิตอยูต่่อมาแลว้จึงตาย 

เช่นน้ีไม่เขา้มาตรา 297 (5) 

2) วิธีคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย (Induction Inference) เป็นการพิสูจน์ความเช่ือจากประสบการณ์ สรุป

ความจริงทัว่ไปหรือความจริงสากลโดยอาศยัความจริงเฉพาะ(Fact) จากประสบการณ์ เช่น คนแต่ละคนตอ้งตาย 

แลว้สรุปความจริงสากลวา่ คนทุกคนตอ้งตาย คือการสรุปแบบอุปนยั จากบางคนสรุปไปถึงทุกคน เช่ือวา่คนท่ียงั

ไม่ตายสักวนัหน่ึงก็ตอ้งตายทุกคน น่ีคือสรุปเกินหลกัฐานหรือประสบการณ์ทีมีอยู ่ความน่าเช่ือถือของการอา้ง

เหตุผลแบบอุปนยั ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานท่ีเป็นความจริงเฉพาะวา่มีปริมาณมากพอหรือไม่ สู่ขอ้สรุปท่ีมีความน่าจะ

เป็น การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัยเป็นวิธีการของการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ไดห้ลกัทัว่ไปสําหรับใช้ในการคิดหา

เหตุผลแบบนิรนยัอีกต่อหน่ึง เช่น กฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์เป็นความจริงสากลท่ีไดด้ว้ยวธีิอุปนยั เป็นตน้ 

การพิเคราะห์หาเหตุผลในกฏหมาย มีอุปสรรคสาํคญั 2 ประการ คือความแตกต่างระหวา่งความคิดเห็น 

และความเคลือบคลุมของถอ้ยคาํในตวับท แต่ในทางปฏิบติัอุปสรรคท่ีเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลต่อความแตกต่าง

ระหว่างความคิดเห็น คือ ความเคลือบคลุมของถอ้ยคาํในตวับท ดงันั้นผูใ้ชก้ฎหมายจึงตอ้งใชว้ิธีการตีความให้

กระจ่างชัด เพ่ือคน้หาความมุ่งหมายของบทบัญญติั ด้วยเหตุน้ีการพิเคราะห์หาเหตุผลในกฎหมายจึงมีความ

                                                   
10ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 “ผูใ้ดกระทาํความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผูถู้กกระทาํร้ายรับอนัตราย

สาหสั ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงสิบปี อนัตรายสาหสันั้น คือ (5) แทง้ลูก” 
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เก่ียวพนักบัการตีความกฎหมายเพ่ือขจดัความเคลือบคลุมของตวับท โดยมีหลกัอยูว่า่จะตอ้งคน้หาเหตุผลตามท่ี

ปรากฎในตวัอกัษรก่อนเสมอ10

11 จะตีความโดยคน้หาความมุ่งหมายนอกตวัอกัษรไดต้่อเม่ือไม่สามารถจะคน้หา

เหตุผลตามตวัอกัษรได ้ 

ตวัอย่างเช่น กรณีการลกักระแสไฟฟ้า ถือเป็นการลกัทรัพย1์1

12 ตามแนวคาํพิพากศาลฎีกาท่ี 877/2501 

ทั้ งน้ีประมวลกฎหมายอาญามิได้นิยามความหมายของคาํว่า“ทรัพย์”เอาไว ้ ศาลฎีกาจึงพิจารณาและให้ใช้

ความหมายตามประมวลกฎหมายแพง่และพานิชยม์าตรา 137  ประกอบ 138 วา่ “ทรัพย”์ หมายถึง วตัถุท่ีมีรูปร่าง 

ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได1้2

13 ตามแนวฎีกาน้ีจะเห็นไดว้่า แมก้ระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา

เปล่า แต่ก็เป็นส่ิงท่ีมีรูปร่างเป็นกระแสท่ีไหลผ่านสายไฟและเป็นส่ิงท่ีมีราคาและอาจถือเอาได ้คาํวา่“อาจถือเอา

ได”้ตามมาตรา 138 นั้นหมายถึง เป็นส่ิงท่ีบุคคลสามารถแสดงความเป็นเจา้ของได ้คือเป็นวตัถุท่ีมีผูท้รงกรรมสิทธ์ิ

ดงันั้นในคดีน้ีจึงเป็นกรณีท่ีศาลไดพิ้เคราะห์หาเหตุผลตามตวัอกัษรและพิเคราะห์หาเหตุผลตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย กล่าวคือมุ่งคุม้ครองกรรมสิทธ์ิของผูท้รงสิทธ์ินัน่เอง 

หลักแห่งตรรกวิทยาท่ีใช้อย่างแพร่หลายในวงการนิติศาสตร์ คือวิธีการคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย 

(Inductive Inference) ของจอห์น สจ๊วต มิลล ์(John Stuart Mill) เขาไดป้รับปรุงวธีิการอุปนยัจนเป็นแบบแผนของ

ระบบกฎหมายในประเทศต่างๆทัว่โลก โดยมีหลกัการสาํคญั 5 วธีิคือ13

14 

1. สอดคลอ้งกนั (agreement) คือการสรุปผลจากเหตุหลายๆเหตุท่ีเหมือนกนั 

2. แตกต่างกนั (difference) คือการสรุปผลจากเหตุบางอนัท่ีต่างออกไปจากเหตอ่ืุนๆ 

3. สอดคลอ้งกนัและแตกต่างกนั (agreement and difference) เป็นการใชท้ั้งสองวธีิควบคู่กนัไป 

4. ส่วนท่ีเหลือ (residue) มีสาเหตุหลายอยา่งท่ีทาํให้เกิดผลร่วมกนั ในสาเหตุหลายอยา่งน้ีมีบางอยา่งท่ี

เรารู้ผลมาก่อน มีอยูเ่พียงอยา่งเดียวหรือนอ้ยอย่างท่ีเรายงัไม่รู้ผล จึงตอ้งหักผลท่ีทราบเหตุแน่นอนออกเสียก่อน 

ผลท่ีเหลือจึงเป็นผลของเหตุท่ีเหลือ 

5. ผิดระดบักนั (variation) สาเหตุเดียวกนั ถา้เปล่ียนระดบัความเขม้ขน้ในการกระทาํ ก็อาจจะเกิดผล

ต่างกนัไปได ้

เน่ืองจากการคิดหาเหตุผลแบบอุปนยั เป็นการคิดหาเหตุผลจากขอ้เท็จจริงปลีกยอ่ยไปหาขอ้ยติุซ่ึงเป็น

หลกัใหญ่ จึงจาํเป็นตอ้งทราบท่ีมาของขอ้เท็จจริงปลีกยอ่ย โดยอาศยัประสบการณ์ การพิสูจน์ และการทดลองวา่

เหตุท่ีเหมือนๆกนัยอ่มนาํไปสู่ผลท่ีเหมือนกนั แลว้ประมวลประสบการณ์นั้นๆคิดหาเหตุผลตั้งข้ึนเป็นหลกัใหญ่ 

แต่ถึงอยา่งไรก็ตามวธีิการอุปนยัไม่ใหค้วามแน่นอนเหมือนเช่นวธีิการนิรนยั เพียงแต่ใหค้วามน่าเป็นไปไดเ้ท่านั้น

                                                   
11ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย ์มาตรา 4 วรรคแรก“กฎหมายนั้นตอ้งใช้ในบรรดากรณีซ่ึงตอ้งด้วยบทบญัญติัใดๆ 

แห่งกฎหมายตามตวัอกัษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบญัญติันั้นๆ” 
12ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 “ผูใ้ดเอาทรัพยข์องผูอ่ื้น หรือท่ีผูอ่ื้นเป็นเจา้ของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผูน้ั้น

กระทาํความผิดฐานลกัทรัพย ์ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท” 
13ประมวลกฎหมายแพง่และพานิชย ์มาตรา 137 “ทรัพย ์หมายความวา่ วตัถุมีรูปร่าง”  

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาริชย ์มาตรา 138 “ทรัพยสิ์น หมายความรวมทั้งทรัพยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่าง ซ่ึงอาจมีราคา

และอาจถือเอาได”้ 
14วิชา มหาคุณ,การใช้เหตุผลทางกฎหมาย,อา้งแลว้,หนา้56.  
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เพราะทุกส่ิงอย่างตอ้งมีเหตุ ไม่มีผลอย่างใดจะเกิดข้ึนลอยๆโดยปราศจากเหตุ เช่นน้ีนักนิติศาสตร์จึงตอ้งเขา้ใจ

หลกัตรรกวทิยาเสียก่อน  

 

4. ลกัษณะของเหตุผลทางกฎหมาย 

ประเด็นต่อมาคือการอภิปรายเพ่ือตอบคาํถามว่าเหตุผลทางกฎหมายมีลกัษณะอย่างไร ต่อประเด็นน้ี

ผูเ้ขียนขอเร่ิมตน้ดว้ยคาํกล่าวของ Immanuel Kant15 นกัปรัชญาสาํนกักฎหมายธรรมชาติคนสาํคญัในคริสศตวรรษ

ท่ี18-19 วา่ “เหตุผลคือผูห้ยิบยื่นกฎใหแ้ก่ธรรมชาติ” (“Reason is a law giver to nature”) คาํวา่เหตุผลในท่ีน้ี Kant 

หมายถึง ท่ีมาของรูปแบบซ่ึงเกิดข้ึนจากการใช้ปัญญาทั้งหมดพร้อมประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าในทศันะของ      

นกัปรัชญา การอธิบายส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็คือการแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงนั้นมีเหตุผล เหตุผลเป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์อยูใ่นตวัเอง

แลว้ นัน่หมายถึงเหตุผลเป็นหลกัการท่ีอธิบายตวัเอง เหตุคือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดผล ผลคือส่ิงท่ีเกิดจากเหตุ  

ซ่ึงโดยหลกัการแลว้เหตุผลทัว่ไปและเหตุผลทางกฎหมายต่างก็อาศยัหลกัเดียวกนั คือตอ้งพิจารณาทั้งใน

รูปแบบและเน้ือหา สาํหรับรูปแบบนั้นก็คือ จะตอ้งใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งสละสลวย ส่วนในเน้ือหาแห่งเหตุผลนั้นก็

ตอ้งแจ่มแจง้ ไม่เคลือบคลุม มีความสอดคลอ้งตอ้งกนัและไม่ขดักบัสามญัสาํนึก ซ่ึงเหตุผลทางกฎหมายนั้นตอ้ง

อาศัยขอ้เท็จจริงท่ีพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์แลว้ตามหลักวิชานิติศาสตร์ท่ีมีหลักเกณฑ์และมีบรรทัดฐานอย่าง

แน่นอนเพ่ือคน้หาใหไ้ดค้วามจริงท่ีวา่ เหตุใดกฎหมายจึงไดบ้ญัญติัข้ึนเช่นนั้น บญัญติัข้ึนเพ่ืออะไรหรือมีความมุ่ง

หมายอยา่งไร มีความสมเหตุสมผลหรือเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  

Immanuel Kant16ได้พยายามปรับปรุงทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติให้ดียิ่งข้ึน โดย Kant แยกกฎหมาย

ออกเป็นกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายของบ้านเมือง เขาอธิบายว่ากฎขอ้บงัคบัใดท่ีวางหลกัเกณฑ์ซ่ึงมิได้

บญัญติัข้ึนไว ้(External legislation) เราเรียกโดยทัว่ไปวา่เป็นกฎหมายภายนอก (External Laws) กฎหมายภายนอก

ท่ีวา่นั้น ถา้สามารถรู้ไดด้ว้ยเหตุผล แมว้า่จะปราศจากหลกัเกณฑท่ี์มิไดบญัญติัข้ึน เราเรียกวา่ กฎหมายธรรมชาติ 

(Natural Laws เช่นการฆ่าเป็นส่ิงผิด) แต่กฎหมายเหล่านั้นถา้เป็นหลกัเกณฑท่ี์ไดบ้ญัญติัข้ึน เราเรียกวา่ กฎหมาย

ของบา้นเมือง (Positive Laws เช่น การฆ่าเป็นส่ิงผิดผูก้ระทาํตอ้งไดรั้บโทษ) หลกัเกณฑ์ท่ีมิไดบ้ญัญติัข้ึนย่อม

ประกอบดว้ยกฎหมายธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ (Pure Natural Laws) กฎหมายธรรมชาติเป็นผูใ้ห้อาํนาจแก่ฝ่ายนิติ

บญัญติัในอนัท่ีจะมีสิทธ์ิบงัคบับุคคลอ่ืนตามกฎเกณฑซ่ึ์งผา่นทางการกระทาํตามเจตจาํนงเสรีของเขาเอง (เช่นการ

ทาํสญัญาประชาคม เป็นตน้) 

จึงเห็นไดว้า่ แนวความคิดของสาํนกักฎหมายธรรมชาติมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายสมยัใหม่ของยโุรป

ตะวนัตก (เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งออสเตรีย และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส) โดยทาํให้

กฎหมายสมยัใหม่เป็นระบบกฎหมายท่ีมีเหตุผล และคาํนึงถึงมนุษยธรรม  (ขอ้สังเกต ระบบกฎหมายท่ีมีเหตุผล

ตามแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายนั้นมีความชอบธรรมในตวัอยู่แล้ว แต่ประเด็นสําคญัคือ         

ตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเชิงอาํนาจกบักฎหมายนั้นอาจจะไม่มีเหตุผลหรือคุณธรรมเป็นธรรมชาติในตวัทุกคนเสมอไป

อยา่งเช่นตวักฎหมายก็เป็นได)้ 

                                                   
15วิชา มหาคุณ,การใช้เหตุผลทางกฎหมาย,อา้งแลว้,หนา้ 64.  
16วิชา มหาคุณ,การใช้เหตุผลทางกฎหมาย,อา้งแลว้,หนา้ 39. 
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ทั้ งน้ีหากพิจารณาตามแนวทางของสํานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย (Legal Positivism) ซ่ึงเป็นสํานัก

ความคิดท่ีมีอิทธิพลและไดพ้ฒันาก่อตวัข้ึนจากแนวความคิดท่ีว่ากฎหมายเป็นส่ิงท่ีถูกกาํหนดข้ึนโดยอาํนาจรัฐ

เป็นสาํคญั เร่ิมนบัตั้งแต่แนวความคิดของ Thomas Hobbes (1588-1679) เขาไดก้ล่าววา่ “ส่ิงท่ีทาํให้กฎหมายเป็น

กฎหมายนั้นคืออาํนาจมิใช่สัจธรรม”(non veritas sed auctaritas facit legem) ลกัษณะสาํคญัของปฏิฐานนิยมทาง

กฎหมาย คือแนวความคิดท่ีมีการแยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายกบัศีลธรรม ซ่ึงถือเป็นการสกดักั้นทฤษฎี

กฎหมายธรรมชาติอยา่งสาํคญัท่ีสุด  

John Austin (1790-1859) นกัปรัชญาชาวองักฤษ ผูว้างรากฐานนิติปรัชญาแบบปฏิฐานนิยม ซ่ึงมีหลกั

คิดวา่“กฎหมายคือคาํสั่งของรัฐาธิปัตย”์ กฎหมายอยูท่ี่ตวับทและคือตวับท กฎหมายเป็นเร่ืองของคาํสั่ง เป็นเร่ือง

ของอํานาจรัฐ ไม่จําเป็นต้องเป็นธรรมก็ได้ หากเกิดประโยชน์ต่อมหาชนส่วนใหญ่” 1 6

17 Austin ปฏิเสธ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศีลธรรม เขาถือวา่เม่ือมีการร่างและประกาศใชเ้ป็นกฎหมายแลว้ ศีลธรรมและ

เหตุแวดลอ้มทั้งหลายยอ่มไม่อาจสร้างอิทธิพลเหนือกฎหมายได ้ดงันั้น กฎหมาย จึงมีแต่กฎหมายท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น

เคร่ืองมือในการปกครอง กฎหมายท่ีดีหรือเลวไม่มี เพราะบางคร้ังเหตุผลในการตรากฎหมายคือเหตุผลว่าทาํ

อยา่งไรสังคมส่วนใหญ่จึงจะไดป้ระโยชน์จากกฎหมายน้ีท่ีสุด ซ่ึงประโยชน์ท่ีวา่น้ีไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นธรรมก็ได้

17

18 

John Austin ไดรั้บอิทธิพลแนวคิดจากอาจารยข์องเขา คือ Jeremy Bentham (1748-1832) นักปรัชญา

ชาวองักฤษ ผูมี้หลกัคิดในเร่ือง อรรถประโยชน์นิยม (Principle of utilitarianism) ซ่ึงเช่ือวา่คุณค่าของการกระทาํใดๆ 

ตอ้งพิจารณาจากผลลพัธ์ในแง่อรรถประโยชน์หรือความสุข pleasure ท่ีเกิดข้ึน เพราะมนุษยย์อ่มตกอยูใ่ตอิ้ทธิพล

ของความสุข ต่างก็พยายามหาความสุข เพราะฉะนั้น กฎหมายท่ีบญัญติัโดยสอดคลอ้งกบัหลกัอรรถประโยชน์ ก็

คือกฎหมายท่ีทาํให้เกิดความสุขมากท่ีสุดแก่คนส่วนใหญ่ในสังคม greatest happiness of the greatest number of 

the people ซ่ึงต่อมา John Stuart Mill (1806-1873) นกัปรัชญาชาวองักฤษไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนหลกัอรรถประโยชน์

นิยมของ Jeremy Bentham แต่ไดข้ยายขอบเขตความสุขมากข้ึนอีกใหล้ะเอียดอ่อนกวา้งขวาง เช่น ความรัก ความ

งาม ความเพลิดเพลินอารมณ์เหนือกวา่ความสุขทางโลกียห์รือทางร่างกาย ถือวา่เป็นอรรถประโยชน์ทางอุดมคติ 

Ideal Utilitarianism โดย Mill ไดเ้สนอใหรั้ฐจาํกดัเสรีภาพของบุคคลเฉพาะการกระทาํท่ีจะเป็นอนัตรายต่อบุคคล

อ่ืนเท่านั้น18

19 

ต่อมาในยุคปฏิฐานนิยมสมยัใหม่ Hans Kelsen 20 (1881-1973) นักนิติปรัชญาชาวออสเตรียไดเ้สนอ

“ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธ์ิ”(Pure Theory of Law) โดย Kelsen ยืนยนัวา่ กฎหมายคือระบบอนัประกอบดว้ยบรรทดั

ฐาน (Norms) เพราะทฤษฎีกฎหมายเป็นวทิยาศาสตร์ไม่นอ้ยไปกวา่ฟิสิกส์หรือเคมี ดงันั้นจึงตอ้งแยกส่ิงเจือปน คือ

จริยธรรม จิตวิทยา สังคมวิทยา หรือทฤษฎีการเมืองออกไปจากกฎหมาย ไม่รวมส่ิงใดก็ตามท่ีไม่อาจรับรู้ไดแ้บบ

                                                   
17ปรีดี เกษมทรัพย,์นิติปรัชญา,อา้งแลว้,หนา้59,81. 
18สมภาร พรมทา,ความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมกับกฎหมายในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท,รายงานผลการวิจยั,อ้าง

แลว้,หนา้ 30. 
19คมกริช วฒันเสถียร.นิติปรัชญาภาษาองักฤษกฎหมาย,(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพบ์ณัฑิตไทย,2554),หนา้83,98. 
20Raymond Wacks,Philosophy of law : a very short introducton,(NewYork:Oxford University Press,2006),แปลโดย 

พิเศษ สอาดเยน็ และ ธงทอง จนัทรางศุ,(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพโ์อเพน่เวิลด์ส,2558),หนา้26,39. 
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ภววสิยั เพ่ือมุ่งสู่บรรทดัฐานท่ีเป็นกฎหมายฝ่ายบา้นเมือง การส่งเสริมใหส้งัคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถทาํได้

โดยรัฐบาลประกาศใชบ้รรทดัฐานซ่ึงกาํหนดวา่การกระทาํใดชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงทาํใหบ้รรทดัฐาน

ท่ีเป็นกฎหมายต่างจากบรรทดัฐานประเภทอ่ืนท่ีไม่มีบทลงโทษ ระบบกฎหมายมีอาํนาจของรัฐเป็นฐาน(Basic 

Norm) เป็นผลผลิตทางความคิดลว้นๆ ดงันั้น คาํสั่งเชิงบงัคบัใด(Coercive)ท่ีโดยรวมแลว้ใชบ้งัคบัไดย้อ่มถือเป็น

คาํสัง่ท่ีอิงกบับรรทดัฐานซ่ึงมีสภาพบงัคบัเชิงภววสิยั 

และ H.L.A. Hart (1907-1992) ไดน้าํเทคนิคปรัชญาวิเคราะห์มาใชศึ้กษากฎหมาย ทฤษฎีปฏิฐานนิยม

ของ Hart แตกต่างจากคนอ่ืนในสาํนกัความคิดเดียวกนั ซ่ึงให้ความสาํคญักบัมาตรการเชิงบงัคบัเกินไป แต่ Hart 

มองวา่ “กฎหมายคือปรากฎการณ์ทางสังคม” ในการทาํความเขา้ใจกฎหมายตอ้งพิจารณาถึงแนวปฏิบติัทางสงัคม

ของชุมชนนั้นเป็นอย่างไร ตามการวิเคราะห์ของ Hart กฎหมาย คือระบบแห่งกฎเกณฑท่ี์มนูษยส์ร้างไวเ้พ่ือ

ป้องกนัอนัตราย มิใหเ้กิดแก่ชีวติและทรัพยสิ์น และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่คนจะรักษาสญัญา กฎเกณฑท์างสงัคมเหล่าน้ีมี

ทั้ งกฎเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมแต่มิไดห้มายความว่าHart เช่ือว่ากฎหมายมีท่ีมาจากหลกัจริยธรรมหรือมีความ

เช่ือมโยงในเชิงแนวคิดกบัจริยธรรม แต่เขาพยายามปลดแยกทฤษฎีปฏิฐานนิยมของตนออกจากทฤษฎีประโยชน์

นิยมโดยใช้เหตุผลเขา้มาอธิบายเป็นสาระสําคญัมากข้ึนเรียกว่ากฎเกณฑ์เชิงพนัธกรณี (obligation rules) ซ่ึง

กาํหนดให้เรามีหนา้ท่ีหรือพนัธกรณี ตามกฎเกณฑท์างจริยธรรม (moral rules) และกฎเกณฑท์างกฎหมาย (legal 

rules) อนัเป็นอิสระจากกนั เพราะหลกัเกณฑท์างจริยธรรมในความเช่ือของ Hart ไม่ถือเป็นลกัษณะสาํคญัท่ีบ่งช้ี

ความเป็น “ระบบกฎหมาย” แต่ความสมบูรณ์ของกฎหมายข้ึนอยูก่บั “การไดรั้บการรับรอง”  

ดงันั้น แนวความคิดของสาํนกัปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย มีสาระสาํคญั อยูท่ี่อธิบายวา่ กฎหมายนั้น

เป็นส่ิงท่ีถูกกาํหนดข้ึนดว้ยความจงใจของรัฐ เป็นเหตุผลหลกั ความคิดน้ีค่อยๆ เจริญข้ึนในสมยัใหม่ภายใตร่้มเงา

ของความคิดเก่ียวกับอาํนาจอธิปไตยท่ีอธิบายว่า รัฐย่อมมีอาํนาจบญัญติักฎหมายไดโ้ดยปราศจากขอ้จาํกัด20

21 

ประกอบกบัวิชานิติศาสตร์ในสมยัท่ีมีแนวคิดแยกความแตกต่างระหวา่งกฎหมายกบัจารีตประเพณี และศีลธรรม

อยา่งชดัเจน จนกระทัง่มองเห็นวา่ ลกัษณะพิเศษของกฎหมายอยูท่ี่การมีอาํนาจบงัคบัและบทลงโทษ (Coercive 

and Sanction22) โดยสรุปวา่ลกัษณะบงัคบั หรืออาํนาจบงัคบั เป็นอานุภาพของกฎหมาย  ข้อสังเกต แนวความคิด

ของสาํนกักฎหมายธรรมชาติ ตวักฎหมายนั้นก็มีอาํนาจบงัคบัและบทลงโทษเช่นกนั แต่กระบวนการเกิด การใช้

กฎหมายนั้นจะไม่แยกเอาเหตุผลและศีลธรรมออกจากกนัโดยเด็ดขาด จึงทาํใหถู้กมองไดว้า่มีบทลงโทษท่ีมีความ

สมเหตุสมผล เป็นธรรมมากท่ีสุด เพราะเกิดจากกระบวนการท่ีเป็นธรรมตั้งแต่ออกกฎหมายจนถึงบังคบัใช้

กฎหมาย แต่แนวคิดแบบปฏิฐานนิยมก็จะมีจุดเช่ือมโยงกบัหลกัการหรือขอ้อา้งทางศีลธรรมอยู่ในขั้นตอนการ

บังคบัใช้กฎหมายของเจา้หน้าท่ีรัฐ หรือผูพิ้พากษาแลว้แต่กรณี เพราะแท้ท่ีจริงแลว้แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม       

ตวักฎหมายนั้นก็หาไดข้ึ้นอยูก่บัอาํนาจทางการเมืองหรือของฝ่ายนิติบญัญติัแต่อยา่งเดียวไม่ แมส่้วนท่ีตราข้ึนโดย

อาํเภอใจของรัฐ เม่ือตราข้ึนแลว้ในการตีความเพ่ือใชก้ฏหมายก็ยงัตอ้งอยูใ่นกรอบของเหตุผล เพราะถึงอยา่งไร

                                                   
21แนวความคิดในเร่ืองอาํนาจอธิปไตยของ Jean Bodin นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศส(1530-1596)“Sovereignty” อาํนาจอธิปไตย 

คือ อาํนาจสูงสุดในรัฐอนัไม่ถูกจาํกดัหรือยบัย ั้งโดยกฎหมายใดๆ  และเป็นอาํนาจเหนือพลเมืองของรัฐ เป็นอาํนาจเด็ดขาดและเป็น

นิรันดร, ดูรายละเอียดในปรีดี เกษมทรัพย ์,นิติปรัชญา, อา้งแลว้,หนา้168. 
22ปรีดี เกษมทรัพย,์นิติปรัชญา,อา้งแลว้,หนา้248. 
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ความถูก ผิด ชอบ หรือมิชอบ ก็มิอาจเปล่ียนแปลงโดยอาํนาจภายนอก ศาลยงัคงวินิจฉัยคดีโดยอาศยัหลกัแห่ง

เหตุผลอยูอ่ยา่งมัน่คงนัน่เอง 

 

5. สรุป 

 1. การใชเ้หตุผลเป็นพ้ืนฐานในการสร้างระบบกฎหมาย เหตุผลกบักฎหมายในทศันะของผูเ้ขียนคือส่ิงท่ี

ตอ้งเป็นของคู่กนัเสมอนัน่คือความจริง แต่มนุษยจ์ะสามารถรักษาความสมัพนัธ์น้ีใหเ้ป็นของคู่กนัอยา่งท่ีควรเป็น 

ไดห้รือไม่นั้น ก็คงเป็นเร่ืองของกลไกทางสติปัญญาและจิตใจของมนุษยเ์อง ซ่ึงปัญหาขอ้น้ีถือเป็นอุปสรรคหรือ

อาจเรียกไดว้า่เป็นจุดอ่อนท่ีอาจส่งผลต่อความตรงไปตรงมาของผลลพัธ์ท่ีได ้เป็นปัญหาในทางปฏิบติั เช่น การ

ตรากฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม เพราะผูเ้ขียนเช่ือวา่การใชเ้หตุผลนั้นเป็นเร่ืองอตัวิสยั ส่วนตวัของเหตุผลแท้ๆ นั้นเป็น    

ภววิสัย ดงันั้นผูใ้ชต้อ้งเป็นผูมี้คุณธรรมและมีความรู้ในวิชาการดีมาก มิฉะนั้นการใชเ้หตุผลอาจจะไม่สอดคลอ้ง

กบัเจตนารมณ์ทัว่ไป (Common will) ทาํใหผู้อ้ยูร่่วมกนัในสงัคมไม่มีหลกัประกนัวา่ เหตุผลจะตรงกบัเจตนารมณ์

ทัว่ไปของสงัคมหรือไม่ และอาจส่งผลใหเ้กิดการไม่เคารพกฎหมายข้ึนได ้(Civil Disobedience) ปัญหาเหล่าน้ีเป็น

ปัญหาท่ีตกทอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั22

23  

 2. แนวคิดของ John Austin มีผลในทางปฏิบติัและมกัถูกนาํมาใช้ในหลายสถานการณ์ ตวัอย่างเช่น 

รัฐบาลท่ีสามารถผูกขาดทั้งอาํนาจบริหารและอาํนาจนิติบญัญติัในรัฐสภาได ้ซ่ึงอาจเป็นดาบสองคม หากเป็น

รัฐบาลท่ีไม่ดี ก็สามารถออกกฎหมายตามอาํเภอใจอย่างไรก็ได ้เพราะมีอาํนาจหรือมีเสียงขา้งมาก แลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี แมก้ฎหมายเป็นอาํนาจบงัคบัความประพฤติ ซ่ึงจริยธรรมไม่อาจบงัคบัผูใ้ดได ้ตวักฎหมายเองก็ตอ้งมีเหตุผล

ท่ีสมดุลระหวา่งการบงัคบัใชก้บัการปฏิบติัตาม แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม แมต้วับทกฎหมายหรือเน้ือหาของกฎหมาย

นั้นจะมีความเป็นอิสระจากศีลธรรมหรือคนละส่วนจากคุณค่าทางจริยธรรม แต่ส่วนท่ีเช่ือมโยงกบัจริยธรรมก็

ยงัคงมีอยู่ คือ ส่วนของการใช้เหตุผลทางกฎหมายท่ีตอ้งอา้งหลกัการทางจริยธรรมโดยหลีกเล่ียงไม่ได้ และ

จาํเป็นตอ้งเป็นเช่นนั้น คือ การใชเ้หตุผลของผูพิ้พากษาท่ีตอ้งพิจารณาตดัสินคดี หรือขอ้พิพาท เพ่ือให้เกิดความ

ยติุธรรม ซ่ึงผูพิ้พากษาสามารถทาํได้23

24 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอคือไม่วา่จะเป็นนกันิติศาสตร์ในประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายแบบใด หรือมีแนวคิดตาม

ทางสาํนกัใด ก็คงจะตอ้งยดึมัน่และยอมรับใน“เหตุผล” ทุกแง่มุม เพ่ือสะทอ้นใหรั้ฐตอ้งใหค้วามอารักขาคุม้ครอง

ประชาชน ด้วยการออกกฎหมายบนพ้ืนฐานของเหตุผล และหากมีขอ้พิพาทใดๆ เกิดข้ึนรัฐจะไม่ใช้อาํนาจ

แทรกแซง ไม่ว่าระหว่างรัฐกบัรัฐ รัฐกบัเอกชน หรือเอกชนต่อเอกชนดว้ยกนัเอง ศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นท่ีมี

อาํนาจอิสระและเด็ดขาดในการตดัสินขอ้พิพาท ตามทฤษฎีการแบ่งแยกอาํนาจ (Separation of Power) ของ 

Montesquieu ถือวา่อาํนาจของตุลาการนั้นเป็นอาํนาจโดยชอบมิใช่การใชอ้าํนาจเกินส่วน ( abuse of power ) แต่

เป็นการใชอ้าํนาจเพ่ือถ่วงดุลอาํนาจ(Checks and Balances) ระหว่างอาํนาจนิติบญัญติักบัอาํนาจบริหารซ่ึงอาจ

                                                   
23Neil Mac Cormick, Legal Reasoning and Legal Theory,(New York : Oxford University Press.2003),p.229. 
24Joseph Raz,The Authority of Law :  Essays on Law and Morality, second edition. (New York :  Oxford University 

Press.2009),p.3-5. 
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ครอบงาํกนัได ้อาจทาํใหก้ารใชเ้หตุผลทางกฎหมายผิดเพ้ียน เพราะกฎหมายนั้นถือเป็นเคร่ืองมือเดียวของมนุษยท่ี์

มีกรอบท่ีชดัเจน จบัตอ้งได ้และมีความสาํคญัต่อการกาํหนดขอบเขตของการใชอ้าํนาจรัฐเองดว้ย ทั้งฝ่ายบริหาร

(คณะรัฐมนตรี) ฝ่ายนิติบญัญติั(รัฐสภา) ฝ่ายตุลาการ (ศาล) และในขณะเดียวกนักฎหมายเองก็ยงัทาํหนา้ท่ีเป็น

กลไกสาํคญัท่ีเป็นพ้ืนฐานในการรับรองวา่ มีกฎหมายไวเ้พ่ืออะไร ผูใ้ชก้ฎหมายจะแสดงหรือนาํเอาความถูกตอ้งท่ี

แทจ้ริงตามเจตนารมณ์ของตวับทกฎหมายหรือหลกักฎหมายนั้นให้ปรากฏออกมาไดห้รือไม่ เพ่ือเป็นการพิสูจน์

ให้ไดว้า่ เหตุผลกบักฎหมายไดท้าํหนา้ท่ีเคียงขา้งกนัอยูเ่สมอ เพ่ือการดาํรงอยูข่องสังคมอย่างสงบเรียบร้อยและ

พฒันาต่อไปอย่างถูกทิศถูกทาง และผูเ้ขียนถือว่าเป็นภารกิจสําคญัของนกันิติศาสตร์ท่ีจะตอ้งศึกษาคน้ควา้และ

พฒันานิติวิธีให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในประเทศและระบบกฎหมายของตนมากกว่าท่ีจะยึดติดอยู่กบัคติ

ความเช่ือท่ีว่าระบบกฎหมายแบบใดแบบหน่ึงดีกว่ากนั ซ่ึงอาจเป็นกบัดกัทางความคิดท่ีอนัตรายต่อการพฒันา

ระบบการศึกษาวิชานิติศาสตร์ต่อไปในภายภาคหน้า เพราะจะทาํให้นักนิติศาสตร์หมกมุ่นอยู่กบัการคน้หาขอ้

ไดเ้ปรียบเสียเปรียบและยดึติดอยูก่บัรูปแบบหรือวธีิคิดตามระบบของตนอยา่งเคร่งครัด แทนท่ีจะคน้หานิติวธีิท่ีไม่

แบ่งแยกและเป็นสากลได ้อนัจะเห็นไดจ้ากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์วา่นกันิติศาสตร์ก็ยงัคงยึด

มัน่ในความเช่ือเช่นนั้นอยูจ่นปัจจุบนั 
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บทคัดย่อ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากผลิตภณัฑ์

ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการนาํเขา้ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมจากต่างประเทศ

เป็นจาํนวนมากเพ่ือนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สําหรับบริโภค เน่ืองจากไม่สามารถผลิตให้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผูบ้ริโภคในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี

ถูกตอ้งและชดัเจนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลืองดดัแปลง

พนัธุกรรม ดงันั้นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพ

ยโุรป และประเทศญ่ีปุ่น  

 จากการศึกษาพบวา่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 251) พ.ศ. 2545 เร่ือง การแสดงฉลากอาหาร

ท่ีไดจ้ากการดดัแปรพนัธุกรรม หรือพนัธุวิศวกรรม กาํหนดวา่ ผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลืองท่ีมีส่วนประกอบท่ีไดจ้าก

การดดัแปลงพนัธุกรรมตั้งแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไปของแต่ละส่วนประกอบท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัสามอนัดบัแรก 

ตอ้งติดฉลากวา่มีส่วนประกอบท่ีไดม้าจากการดดัแปลงพนัธุกรรม ต่างจากขอ้กาํหนดของกลุ่มสหภาพยโุรปท่ีตอ้ง

พิจารณาส่วนประกอบทุกอนัดบัท่ีไดม้าจากการดดัแปลงพนัธุกรรม หากเกินกวา่ร้อยละ 0.9 ข้ึนไปโดยนํ้ าหนัก

ผลิตภณัฑ์ตอ้งติดฉลาก นอกจากน้ีประกาศ ฯ ดงักล่าวยงักาํหนดหา้มมิให้ใชข้อ้ความว่า ปลอดอาหารดดัแปลง

พนัธุกรรม หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ซ่ึงต่างจากขอ้กาํหนดของสหรัฐอเมริกาท่ีกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการ

สามารถระบุขอ้ความบนฉลากไดว้า่ ปลอดอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนัน้ี หาก

ผา่นมาตรฐานการรับรองตามกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค ปี ค.ศ. 1990 (Organic Food Production 

Act 1990)  
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 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ

ติดฉลากผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม โดยเห็นควรใหก้าํหนดวา่ ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนประกอบจาก

ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมเกินกวา่ร้อยละ 0.9 โดยนํ้ าหนกัผลิตภณัฑทุ์กอนัดบั ไม่วา่ส่วนประกอบนั้นจะเป็น

ส่วนประกอบหลกัหรือไม่ก็ตาม ตอ้งติดฉลากแสดงวา่มีส่วนประกอบท่ีไดจ้ากการดดัแปลงพนัธุกรรม นอกจากน้ี

ยงัควรกาํหนดให้ผูป้ระกอบการสามารถระบุขอ้ความบนฉลากได้ว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพนัธุกรรม หรือ

ขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนัน้ี หากผา่นมาตรฐานการรับรองระบบเกษตรอินทรียโ์ดยสาํนกังานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ ทั้ งน้ีเพ่ือให้สิทธิผูบ้ริโภคในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและชัดเจนเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑใ์นการท่ีจะตดัสินใจเลือกบริโภค และเพ่ือเป็นแนวทางเทียบเคียงในการยกร่างกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบั

การติดฉลากผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมของประเทศไทยใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

คาํสําคญั : ผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม / 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 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยชีีวภาพมีววิฒันาการและเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เร่ิมมีการนาํเทคโนโลยหีรือพนัธุ

วศิวกรรม (Genetically Engineering) มาใชใ้นการพฒันาส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นพืช สตัว ์หรือจุลินทรีย ์โดยมี

วตัถุประสงคท์ั้งในการปรับปรุงพนัธ์ุ การผลิตยารักษาโรค และเภสัชภณัฑ์ เป็นตน้0

1 ซ่ึงพืชหรือสัตวท่ี์ผ่านการ

ดดัแปลงพนัธุกรรมน้ี เรียกวา่ “ส่ิงมีชีวติดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms) หรือ GMOs” เกิด

จากวธีิการตดัเอายนี (Gene) ของส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงมาใส่ในยีนของส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงท่ีตามปกติไม่สามารถ

ผสมพนัธ์ุกนัไดต้ามธรรมชาติ ทั้งน้ี เพ่ือให้ส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นมีคุณสมบติั หรือคุณลกัษณะตามท่ีตอ้งการ เช่น นาํ

ยีนทนความหนาวเยน็จากปลาขั้วโลกมาผสมกบัมะเขือเทศเพ่ือใหม้ะเขือเทศปลูกในท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็ได ้นาํ

ยนีจากแบคทีเรียชนิดหน่ึงมาใส่ในยนีของถัว่เหลืองเพ่ือให้ถัว่เหลืองทนทานต่อยาปราบวชัพืช นาํยนีจากไวรัสมา

ใส่ในมะละกอเพ่ือให้มะละกอตา้นทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวนได้ เป็นต้น แนวคิดเทคโนโลยีด้านพนัธุ

วศิวกรรมเก่ียวกบัพืช ในปัจจุบนัยงัเป็นท่ีวติกกงัวลวา่ พืชดดัแปลงพนัธุกรรมน้ี แมจ้ะช่วยเพ่ิมผลผลิตดา้นอาหาร

ให้กบัประชากรโลก ซ่ึงพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมีคุณสมบติัพิเศษ เช่น ช่วยลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากผลผลิตต่อ

ไร่สูงข้ึนกว่าเดิม ลดค่าใช้จ่ายดา้นยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ทั้ งน้ีพืชดัดแปลงพนัธุกรรมสามารถตา้นทาน

ศตัรูพืชไดม้ากข้ึน แต่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและระบบนิเวศ โดยเฉพาะผลกระทบท่ีถ่ายทอดไปยงัส่ิงมีชีวติ

อย่างมนุษยไ์ด1้

2 การบริโภคผลิตภณัฑ์จากพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในปริมาณท่ีมากอาจไม่ปลอดภยัต่อชีวิตและ

สุขภาพของมนุษยแ์ละสัตว ์เน่ืองจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ รวมทั้งการ

ดดัแปลงพนัธุกรรมเป็นเร่ืองใหม่ มีประเด็นโตเ้ถียงกนัระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ซ่ึงยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้

การเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารในประเทศไทยหลายชนิด จึงควรพิจารณาก่อนตดัสินใจบริโภค โดยเฉพาะ

ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบจากถัว่เหลือง ได้แก่ นํ้ ามนัถัว่เหลือง ท่ีประชาชนไทยนิยมนํามาประกอบ

อาหาร เพราะอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดอาการขา้งเคียงได ้ดงักรณีท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา มีผูบ้ริโภครับประทาน

อาหารประเภทถัว่เหลืองแลว้มีอาการแพ ้หรือกรณีท่ีบราซิลไดมี้ผูบ้ริโภคถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมแล้วมี

อาการแพถ้ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมนั้นในทนัที เป็นตน้2

3  

 ถัว่เหลืองนบัเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาดา้นการผลิตท่ีไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ ความตอ้งการของกลุ่มโรงงานผลิตนํ้ ามนัถัว่เหลือง โรงงานผลิตนมถัว่

                                                   
1 วชัรชยั  ปานดิษฐ.  (2560).  ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภคที่บริโภคผลติภณัฑ์ที่เกดิจากการดดัแปลงพนัธุกรรม.  

สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม.  หนา้ 1.  
2 สมพงษ ์ เฟ่ืองอารมณ์.  (2546).  การค้าระหว่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.  หนา้ 83.  
3 ชญานิศวร์  ภิรมยภู์ริวงษ.์  (2556).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุการติดฉลากสินค้าดดัแปลงพนัธุกรรมของไทย.  

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกริก.  หนา้ 1.  
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เหลือง รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตวใ์นปริมาณสูง จึงทาํใหต้อ้งนาํเขา้ถัว่เหลืองปริมาณมากในแต่ละปี ซ่ึงเกือบ

ทั้งหมดนาํเขา้จากต่างประเทศ และประมาณร้อยละ 80 ของการนาํเขา้จากต่างประเทศ นาํเขา้จากสหรัฐอเมริกา

และประเทศในทวปีอเมริกาใต ้เป็นถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมเกือบทั้งหมด ถัว่เหลืองท่ีนาํเขา้จะถูกนาํไปแปร

รูปเป็นผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลืองสาํหรับบริโภค เช่น เตา้หู้ นมถัว่เหลือง นํ้ ามนัถัว่เหลือง ซีอ๊ิว เตา้เจ้ียว และกากถัว่

เหลืองก็จะเอาไปทาํอาหารสตัวท่ี์มีการนาํมาบริโภคของคนไทย เป็นตน้3

4  

 ดงันั้น ถัว่เหลืองและผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลืองท่ีจาํหน่ายอยู่โดยทัว่ไป ผูบ้ริโภคควรไดรั้บสิทธิในการ

คุ้มครองจากการซ้ือผลิตภัณฑ์สินคา้เหล่าน้ี ผูบ้ริโภคควรมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม ไดรั้บการบอกกล่าวว่าผลิตภณัฑ์นั้นเป็นผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองดดัแปลง

พนัธุกรรมหรือไม่ การแสดงฉลากผลิตภณัฑ์จึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเห็นว่า สินคา้ดงักล่าวเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบจากถั่วเหลืองดัดแปลงพนัธุกรรมหรือไม่ เพ่ือให้ผูบ้ริโภครับทราบข้อมูลของ

ผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน มีสิทธิในการเลือกบริโภค และเป็นการคุม้ครองสิทธิและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค4

5  

 สาํหรับประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 251) พ.ศ.2545 เร่ืองการแสดงฉลากอาหาร

ท่ีไดจ้ากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม หรือพนัธุวศิวกรรม ซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6 (10) 

แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลต่อผูบ้ริโภคสําหรับการแสดงฉลากอาหารท่ีไดจ้าก

เทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม หรือพนัธุวิศวกรรม กาํหนดใหถ้ัว่เหลืองและผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลือง ขา้วโพดและ

ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว จํานวน 22 ชนิด ท่ีได้จากเทคนิคการดัดแปลง

พันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม ซ่ึงมีสารพันธุกรรมนั้ นอยู่ตั้ งแต่ร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบท่ีเป็น

ส่วนประกอบหลกั 3 อนัดับแรก และแต่ละส่วนประกอบดังกล่าวนั้น มีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้ าหนัก

ผลิตภณัฑ์ เป็นอาหารท่ีตอ้งมีการติดฉลากบอกว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบดดัแปลงพนัธุกรรม และมี

ข้อกําหนดท่ีห้ามใช้ขอ้ความว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพนัธุกรรม (Non-GMOs) หรือข้อความอ่ืนในทาํนอง

เดียวกนั 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ กฎหมายดงักล่าวของประเทศไทย

ยงัให้ความคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคไม่เพียงพอเท่าท่ีควร และมีความแตกต่างจากขอ้กาํหนดในกฎหมายของ

กลุ่มสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ประเทศไทยมีขอ้กาํหนดวา่ ผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งติดฉลากบอกวา่เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบจากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบหลกั 3 อนัดบั

แรกของผลิตภัณฑ์นั้ นเป็นถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมตั้ งแต่ร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบท่ีเป็น

ส่วนประกอบหลกั และแต่ละส่วนประกอบดงักล่าวนั้น มีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้ าหนักผลิตภณัฑ์ เป็น

อาหารท่ีตอ้งมีการติดฉลาก ในขณะท่ีกลุ่มสหภาพยโุรปกาํหนดระดบัขั้นตํ่าของส่วนประกอบน้ีไวเ้พียงเกินกว่า

ร้อยละ 0.9 โดยนํ้ าหนกัผลิตภณัฑข้ึ์นไป และไม่ไดก้าํหนดให้ติดฉลากแสดงเฉพาะส่วนประกอบ 3 อนัดบัแรก

                                                   
4 นุชนารถ  รังคดิลก,  นนัทนิจ  ผลพนา  และจุฑามาศ  สตัยวิวฒัน์.  ถัว่เหลอืงในประเทศไทยและสารไกลโฟเสท.  (ออนไลน์).  เขา้ถึง

ไดจ้าก: http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/1903.  [2560, 23 ตุลาคม].  
5 ศกัดา  แกว้จุมพล  และสุรพล  ศรีวิทยา.  (2559).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการ

ดดัแปลงพนัธุกรรม.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2559 (RSU National Research 

Conference 2016).  หนา้ 942.  
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เท่านั้น แต่กาํหนดให้พิจารณาส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งติดฉลากทุกอนัดบั หากมีส่วนประกอบท่ีมา

จากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมไม่วา่อนัดบัใดของผลิตภณัฑก็์ตาม หากเกินร้อยละ 0.9 ของแต่ส่วนประกอบโดย

นํ้ าหนกัผลิตภณัฑ ์ก็ตอ้งติดฉลากวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบจากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม นอกจากน้ี 

ประเทศไทยยงัมีขอ้กาํหนดห้ามใช้คาํว่า ปลอดอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม (Non-GMOs) หรือขอ้ความอ่ืนใน

ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาท่ีกาํหนดว่า ผูผ้ลิตสินคา้อินทรีย ์(Organically Produced 

Food ) ท่ีผ่านมาตรฐานการรับรองตามกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค ค.ศ. 1990 (Organic Food 

Production Act 1990) ถือวา่เป็นสินคา้ปราศจากการดดัแปลงพนัธุกรรม และอนุญาตใหติ้ดฉลากคาํวา่ Non-GMOs 

ได ้ 

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากผลิตภณัฑ์ถัว่เหลือง

ดดัแปลงพนัธุกรรม โดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของประเทศ

ไทยให้สอดคลอ้งกบักฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และเพ่ือเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้

ไดรั้บขอ้มูลในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ทาํใหผู้บ้ริโภค

ไดมี้การบริโภคตรงต่อความตอ้งการ และไดรั้บความคุม้ครองดา้นความปลอดภยัทางสุขภาพยิง่ข้ึนไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

(1) เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาและความสําคญัของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลาก

ผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม 

(2) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการติดฉลากผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลง

พนัธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการติดฉลากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองดัดแปลง

พนัธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ 

(4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัการควบคุมการติดฉลากผลิตภณัฑถ์ัว่

เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศไทยใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. แนวคิดและหลกัการทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวคดิเกีย่วกบัสิทธิของผู้บริโภคทีจ่ะได้รับข้อมูลข่าวสาร  

 ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เน้นการแข่งขนัเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาคุณภาพสินคา้ต่างๆ ผูข้าย

สินคา้จึงมุ่งแข่งขนักนัเพ่ือแสวงหากาํไรจากการขายสินคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ทาํให้ผูข้ายคาํนึงถึงความปลอดภยัของ

ผูบ้ริโภคนอ้ยลง วิธีการท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้มีหลายวิธี วิธีการโฆษณาชวนเช่ือถึงคุณสมบติัของสินคา้จน

เกินจริง หรือการไม่ให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัตวัสินคา้เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ชนิดนั้น ก็เป็น

วิธีท่ีผูข้ายใชเ้พ่ือทาํให้มีกาํไรจากการขายสินคา้มากข้ึน ดงันั้นการให้ขอ้มูลความรู้แก่ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมี

พ้ืนฐานขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกหาสินคา้หรือบริการท่ีตนตอ้งการหรือสิทธิไดรั้บข่าวสารของ

ผูบ้ริโภค (Right to be informed) จึงเป็นหลกัการสาํคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคยอ่มเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการบริโภค ดงันั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเร่ืองความเขา้ใจ
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และการตดัสินใจผิดเก่ียวกบัการเลือกบริโภคสินคา้ เน่ืองจากมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจไม่เพียงพอ หรือการ

ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง จึงมีมาตรการทางกฎหมายเขา้มาควบคุมการให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค โดยมีการ

ควบคุมการโฆษณามีการกาํหนดใหติ้ดฉลากสินคา้ การกาํหนดรายละเอียดขอ้มูลในฉลากสินคา้ ตลอดจนการให้

ขอ้มูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ แก่ผูบ้ริโภคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

 การให้ขอ้มูลโดยฉลากสินคา้มีความสําคญักับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบธุรกิจและ

เจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบสินคา้นั้น โดยผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์จากการจดัทาํฉลาก ดงัน้ี  

1) เป็นแหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ตามความตอ้งการ 2)เป็นขอ้มูลหรือรายละเอียดท่ีสามารถนาํมา

เปรียบเทียบคุณภาพมาตรฐานปริมาณของสินคา้ในประเภทหรือกลุ่มเดียวกนั 3)เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบคุณค่าของ

สินคา้กบัมูลค่าเงินท่ีจ่าย 4)เป็นขอ้มูลเพ่ือหลีกเล่ียงส่วนประกอบหรือสารท่ีไม่พึงพอใจ หรือไม่เป็นขอ้จาํกัด

สาํหรับสุขภาพของตนเอง 5)เป็นขอ้มูลในการร้องเรียนเพ่ือการไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหายในสิทธิ

ของตนในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากสินคา้นั้น ๆ  

 การกาํหนดมาตรการควบคุมเร่ืองฉลากจะตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์และความเป็นไปได้

รวมถึงความถูกตอ้งเหมาะสมอนัจะทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์และความเป็นธรรมร่วมกนัทุกฝ่าย โดยเนน้การคุม้ครอง

ความปลอดภยัและประโยชน์ของผูบ้ริโภคเป็นสําคญั จึงอาจกล่าวได้ว่า ฉลากถือเป็นโฆษณาขนาดย่อของผู ้

ประกอบธุรกิจ เป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ของผูบ้ริโภค และเป็นเบาะแสสาํคญัสาํหรับเจา้หนา้ท่ี5

6 

 หลกัการป้องกนัล่วงหน้าตามพธีิสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  

 หลกัการป้องกนัล่วงหน้า (Precautionary Principle) หลกัการสําคญัประการน้ีมาจากแนวคิดหลกัการ

ป้องกนัล่วงหนา้ ซ่ึงถือวา่เทคโนโลยีใหม่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ความแน่นอน

ทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงยงัไม่สามารถพิสูจน์ผลกระทบของ GMOs ต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มไดน้ั้นไม่เป็นเหตุผลท่ี

จะขดัขวางการป้องกนัล่วงหน้าได ้ ดงันั้น ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ สามารถตั้งขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้ 

GMOs ได ้ตวัอยา่งเช่น ขอ้บทท่ี 10 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ อธิบายเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจของภาคีเก่ียวกบัการตอบสนองต่อขอ้เสนอท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้สินคา้ โดยขอ้บทท่ี 10 กล่าววา่ การ

ขาดความชดัเจนแน่นอนทางวิทยาศาสตร์นั้น ไม่เป็นการขดัขวางภาคีในการตดัสินใจเก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้  

GMOs ท่ีเป็นปัญหาได ้ดงันั้นพิธีสารน้ีอนุญาตใหภ้าคีใชห้ลกัการป้องกนัล่วงหนา้ในการตดัสินใจจาํกดัหรือหา้ม

นาํเขา้สินคา้ GMOs ได้6 7  

 

4. สมมติฐานของการศึกษา  

 ในปัจจุบัน การติดฉลากผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรมของประเทศไทย ยงัครอบคลุมไม่

เพียงพอในการคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บสิทธิเท่าท่ีควรในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและชดัเจน

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภค พบปัญหาในเร่ืองการกําหนดระดับขั้นตํ่าของ

                                                   
6 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต.์  (2546).  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั สาํนกัพิมพวิ์ญ�ูชน จาํกดั.  หนา้ 15.  
7 คณาธิป  ทองรวีวงศ.์  (2544).  องค์การการค้าโลกกับมาตรการให้ตดิฉลากเพื่อควบคมุสินค้าตัดแต่งพนัธุกรรม.  วิทยานิพนธ์นิติ

ศาสตรมหาบณัฑิต.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  หนา้ 158.  
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ส่วนประกอบผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีการติดฉลากนั้นสูงเกินไป และไม่ครอบคลุมส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์เป็น

ส่วนประกอบนอกเหนือจากสามอนัดบัแรก นอกจากน้ี ยงัมีการกาํหนดหา้มใชข้อ้ความวา่ ปลอดอาหารดดัแปลง

พนัธุกรรม หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ซ่ึงหากกาํหนดให้ใชข้อ้ความดงักล่าวได ้จะทาํให้ผูบ้ริโภคเลือก

บริโภคผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมัน่ใจและปลอดภยั จึงควรศึกษาเพ่ือหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการ

ติดฉลากผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคในประเทศไทยต่อไป 

 

5. สรุป 

 ในประเทศไทย ถัว่เหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาดา้นการผลิตท่ี

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ จึงทาํให้ประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ถัว่เหลืองจากต่างประเทศ

ปริมาณมากในแต่ละปี และเกือบทั้งหมดประมาณร้อยละ 80 นาํเขา้จากสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวปีอเมริกา

ใต ้ซ่ึงเป็นถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมเกือบทั้งหมด ดงันั้น ฉลากจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะแสดงให้ผูบ้ริโภค

เห็นวา่ผลิตภณัฑป์ระเภทดงักล่าวเป็นผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมหรือไม่ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบ

ขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งและชดัเจน มีสิทธิในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑสิ์นคา้ และเป็นการคุม้ครอง

สิทธิและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  

 ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุม กาํกบั ดูแลในเร่ืองการติดฉลากผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลง

พนัธุกรรม กฎหมายนั้นคือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 251) พ.ศ.2545 เร่ืองการแสดงฉลากอาหารท่ีได้

จากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม หรือพนัธุวิศวกรรม ซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6 (10) 

แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลต่อผูบ้ริโภค สาํหรับการแสดงฉลากอาหารท่ีไดจ้าก

เทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม หรือพนัธุวิศวกรรม กาํหนดใหถ้ัว่เหลืองและผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลือง ขา้วโพดและ

ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯดงักล่าว จํานวน 22 ชนิด ท่ีได้จากเทคนิคการดัดแปร

พันธุกรรม หรือพันธุวิศวกรรม ซ่ึงมีสารพันธุกรรมนั้ นอยู่ตั้ งแต่ร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบท่ีเป็น

ส่วนประกอบหลกั 3 อนัดบัแรก และแต่ละส่วนประกอบดังกล่าวนั้น มีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้ าหนัก

ผลิตภณัฑ ์เป็นอาหารท่ีตอ้งมีการติดฉลาก และมีขอ้กาํหนดท่ีหา้มใชข้อ้ความวา่ ปลอดอาหารดดัแปรพนัธุกรรม 

และข้อความอ่ืนในทํานองเดียวกัน โดยกฎหมายฉบับน้ีมีหน่วยงานท่ีกํากับดูแลโดยตรงคือ สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สาํหรับในต่างประเทศนั้น กลุ่มสหภาพยโุรปไดมี้การ

กาํหนดใหมี้การติดฉลากผลิตภณัฑท่ี์มี หรือประกอบดว้ย หรือไดม้าจากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม โดยกาํหนด

ระดบัปริมาณขั้นตํ่าของการปนเป้ือนถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมในส่วนประกอบอาหารเกินกวา่ร้อยละ 0.9 ของ

แต่ละส่วนประกอบโดยนํ้ าหนกัผลิตภณัฑ ์ตอ้งติดฉลากวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบจากถัว่เหลืองดดัแปลง

พนัธุกรรม และไม่ได้กาํหนดให้ติดฉลากแสดงเฉพาะส่วนประกอบหลกั 3 อนัดับแรกเท่านั้น แต่กาํหนดให้

พิจารณาส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งติดฉลากทุกอนัดบั ไม่วา่ส่วนประกอบนั้นจะเป็นส่วนประกอบหลกั

หรือไม่ก็ตาม ส่วนประเทศญ่ีปุ่นได้กําหนดยกเวน้ให้ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบจากพืชดัดแปลง

พนัธุกรรม (ซ่ึงรวมถึงถัว่เหลือง) ตํ่ากว่าร้อยละ 5 โดยนํ้ าหนกัผลิตภณัฑ์ ไม่ตอ้งติดฉลาก และจะพิจารณาเพียง

ส่วนประกอบ 3 อนัดบัแรกของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศไทย แต่กฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่นก็ยงัมีข้อกําหนดท่ีต่างจากของกฎหมายของประเทศไทย กล่าวคือ ประเทศญ่ีปุ่นกําหนดว่า 
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ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไม่มีส่วนประกอบจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ให้ระบุวา่ Non-GMOs บนฉลากผลิตภณัฑ ์แต่

ทั้ ง น้ีต้อง มีระบบ Identity Preserved Handling ( IP Handling)  ยืนย ันแน่นอนว่าผ ลิต ภัณฑ์อาห าร น้ี ไ ม่ มี

ส่วนประกอบจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ส่วนสหรัฐอเมริกา ในอดีตการติดฉลากผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบจาก

พืชพนัธุกรรมเกิดจากความสมคัรใจของผูป้ระกอบการเอง รัฐบาลกลางไม่มีการออกกฎหมายเก่ียวกบัการติด

ฉลาก หากจะมีก็เป็นเพียงกฎหมายของแต่ละมลรัฐเท่านั้น ซ่ึงก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของผูป้ระกอบการเป็น

สาํคญั แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาไดมี้การออกกฎหมายเก่ียวกบัการแสดงรายละเอียดส่วนประกอบ

จากพืชท่ีผ่านการดัดแปลงพนัธุกรรมในผลิตภณัฑ์อาหาร เพ่ือเป็นการกาํหนดมาตรการควบคุมการติดฉลาก

ผลิตภณัฑอ์าหารดดัแปลงพนัธุกรรมใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกมลรัฐ และเพ่ือเป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบจากพืชดัดแปลงพนัธุกรรมให้กับผูบ้ริโภคได้รับรู้เพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาเร่ิมมีความตระหนักถึงปัญหาเก่ียวกับการ

คุ้มครองผูบ้ริโภคจากผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีส่วนประกอบจากพืชท่ีผ่านการดัดแปลงพนัธุกรรม นอกจากน้ี

สหรัฐอเมริกายงักาํหนดว่า ผูผ้ลิตสินคา้อินทรีย ์(Organically Produced Food ) ท่ีผ่านมาตรฐานการรับรองตาม

กฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค (Organic Food Production Act 1990) ถือวา่เป็นสินคา้ปราศจากการ

ดดัแปลงพนัธุกรรม และอนุญาตใหติ้ดฉลากคาํวา่ Non-GMOs ได ้ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการติดฉลากผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองดัดแปลง

พนัธุกรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ ทาํให้พบประเด็นปัญหาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 

251) พ.ศ.2545 เร่ืองการแสดงฉลากอาหารท่ีไดจ้ากเทคนิคการดดัแปรพนัธุกรรม หรือพนัธุวิศวกรรม ดงัน้ี 1) 

ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดระดบัขั้นตํ่าของส่วนประกอบของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งติดฉลากแสดงวา่มีส่วนประกอบท่ี

ไดม้าจากการดดัแปลงพนัธุกรรม กาํหนดไวสู้งถึงร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบ และแต่ละส่วนประกอบ

ดงักล่าวนั้น ตอ้งมีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของนํ้ าหนกัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงยงัให้คุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคไม่เพียงพอ

เท่าท่ีควร 2) ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดอนัดบัของส่วนประกอบท่ีตอ้งติดฉลากวา่มีส่วนประกอบท่ีไดม้าจากการ

ดัดแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงกําหนดให้พิจารณาเฉพาะส่วนประกอบท่ีเป็นส่วนประกอบหลัก 3 อันดับแรกของ

ผลิตภณัฑ์เท่านั้น ซ่ึงหมายความว่า หากมีถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบในอนัดบัท่ี 4  เป็นตน้ไป แมมี้ปริมาณถัว่

เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรมเท่าใดก็ไม่ต้องติดฉลากแสดงว่ามีส่วนประกอบท่ีได้มาจากถั่วเหลืองดัดแปลง

พนัธุกรรม 3) ปัญหาเก่ียวกบัขอ้ความท่ีระบุว่า ปลอดจากการดดัแปลงพนัธุกรรม หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนอง

เดียวกัน ซ่ึงกฎหมายของประเทศไทยกาํหนดว่า ห้ามใช้ขอ้ความว่า ปลอดอาหารดัดแปลงพนัธุกรรม (Non-

GMOs) หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ซ่ึงไม่สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ท่าท่ีควรในการท่ีจะ

เลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีส่วนประกอบท่ีไดม้าจากการดดัแปลงพนัธุกรรม เพราะหากมีการระบุในฉลากได้

อยา่งชดัเจนวา่ ปลอดอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม (Non-GMOs) หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนัน้ี จะช่วยสร้าง

ความมั่นใจแก่ผูบ้ริโภคในการท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สินคา้ท่ีไม่ได้มีส่วนประกอบของถั่วเหลืองดดัแปลง

พนัธุกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกบริโภค

ผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ตรงต่อความตอ้งการ และไดรั้บความคุม้ครอง

ดา้นความปลอดภยัทางสุขภาพยิง่ข้ึนไป 
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6. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการติดฉลากผลิตภณัฑ์ถั่วเหลือง

ดดัแปลงพนัธุกรรม ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางแกไ้ขกฎหมายในเร่ืองท่ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ดงัน้ี  

 1) ปัญหาเก่ียวกับการกําหนดระดับขั้นตํ่ าของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องติดฉลากว่ามี

ส่วนประกอบท่ีได้มาจากการดดัแปลงพนัธุกรรม ผูว้ิจัยเห็นว่า การกาํหนดให้มีระดับการปนเป้ือนถัว่เหลือง

ดดัแปลงพนัธุกรรมไดสู้งถึงร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบหลกัของผลิตภณัฑจึ์งจะตอ้งติดฉลากนั้นสูงเกินไป 

ยงัให้ความคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ทั้งท่ีในต่างประเทศ เช่น ประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป 

กาํหนดไวเ้พียงเกินกวา่ร้อยละ 0.9 ของแต่ละส่วนประกอบโดยนํ้ าหนกัของผลิตภณัฑ ์ก็ตอ้งติดฉลาก โดยมีการ

ออกกฎหมายติดฉลากแบบตรวจสอบตั้งแต่แหล่งกาํเนิด คือ หากอาหารชนิดใด และอยูใ่นส่วนประกอบใดของ

อาหารก็ตอ้งติดฉลากทั้งหมด ไม่ว่าจะตรวจพบยีนดดัแปลงพนัธุกรรมในผลิตภณัฑ์สุดทา้ยหรือไม่ ซ่ึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นวา่ เม่ือยงัไม่แน่ชดัวา่ หากบริโภคถัว่เหลืองท่ีผา่นการดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้จะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย

มนุษยห์รือไม่ การติดฉลากจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัใหผู้บ้ริโภคไดสิ้ทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑท่ี์จะ

นาํมาประกอบการตดัสินใจเลือกบริโภค วา่จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบท่ีไดม้าจากถัว่เหลืองดดัแปลง

พนัธุกรรมหรือไม่ ทั้ งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ของผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้งและชัดเจน และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการป้องกันล่วงหน้า(Precautionary Principle) 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ควรปรับแกก้ฎหมายของประเทศไทย โดยกาํหนดใหพิ้จารณาส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

หากมีส่วนประกอบท่ีไดม้าจากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรมในอตัราเกินกว่าร้อยละ 0.9 ของส่วนประกอบโดย

นํ้ าหนักผลิตภณัฑ์ ตอ้งติดฉลากแสดงว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบจากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม ตาม

แบบกฎหมายของกลุ่มสหภาพยโุรป  

 2) ปัญหาเก่ียวกบัการกาํหนดอนัดบัของส่วนประกอบผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งติดฉลากว่ามีส่วนประกอบท่ี

ไดม้าจากการดดัแปลงพนัธุกรรม ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ควรจะแกไ้ขกฎหมายของประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบั

กฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรป โดยกําหนดให้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทุกอันดับ ไม่จํากัดว่าเฉพาะ

ส่วนประกอบหลกั 3 อนัดบัแรกเท่านั้น ไม่วา่จะเป็นส่วนประกอบหลกัหรือไม่ก็ตาม หากมีปริมาณการปนเป้ือน

ถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม เกินกวา่ร้อยละ 0.9 ของส่วนประกอบโดยนํ้ าหนกัผลิตภณัฑ ์ตอ้งติดฉลากแสดงวา่

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบจากถัว่เหลืองดัดแปลงพนัธุกรรม เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภค

ผลิตภณัฑ์ และให้สิทธิในการรับขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑ์ท่ีจะเลือกแก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะให้ทาํผูบ้ริโภคได้

พิจารณาตดัสินใจเลือกบริโภคผลิตภณัฑไ์ดต้รงต่อความตอ้งการมากท่ีสุด  

 3) ปัญหาเก่ียวกบัขอ้ความท่ีระบุวา่ ปลอดอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม (Non-GMOs) หรือขอ้ความอ่ืนใน

ทาํนองเดียวกนั ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การอนุญาตให้ติดฉลากอย่างชดัเจนว่า ปลอดอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม 

(Non-GMOs) หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนัน้ี จะสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดีในการท่ีจะเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีส่วนประกอบจากถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม และเป็นการให้สิทธิแก่ผูบ้ริโภคให้ไดรั้บ

ทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองท่ีไม่ผา่นการดดัแปลงพนัธุกรรม และเพ่ือเป็น

การควบคุมผูป้ระกอบการในการติดฉลากผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบจากถัว่เหลืองท่ีผูบ้ริโภคของประเทศไทย

นิยมบริโภค ดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ควรกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการสามารถระบุขอ้ความบนฉลากไดว้า่ ปลอดอาหาร
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ดดัแปลงพนัธุกรรม หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนัน้ี หากผ่านมาตรฐานการรับรองระบบเกษตรอินทรียโ์ดย

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตามแบบขอ้กาํหนดของสหรัฐอเมริกาท่ีกาํหนดให้

ผูป้ระกอบการสามารถระบุขอ้ความบนฉลากไดว้า่ ปลอดอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนอง

เดียวกนัน้ี หากผ่านมาตรฐานการรับรองตามกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารออร์แกนิค ปี ค.ศ. 1990 (Organic 

Food Production Act 1990) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า หากผูป้ระกอบการมีความประสงค์จะใชข้อ้ความว่า ปลอดอาหาร

ดดัแปลงพนัธุกรรม (Non-GMOs) หรือขอ้ความอ่ืนในทาํนองเดียวกนัน้ี ควรจะตอ้งมีขอ้กาํหนดในการแสดง

ขอ้ความดงักล่าว โดยกาํหนดให้ผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูจ้าํหน่ายตอ้งมีระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) เพ่ือ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานวา่มีระบบการจดัการ ตั้งแต่การผลิต วตัถุดิบ ตลอดจนถึงการแปรรูป รับรองวา่ไม่เป็น

อาหารดดัแปลงพนัธุกรรม ตามแนวทางของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีระบบ Identity Preserved Handling (IP Handling) 

หรือตอ้งแสดงหลกัฐาน หรือผลการตรวจวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์วา่ปราศจากอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม เพ่ือป้องกนั

ไม่ใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผิด และอาจถูกหลอกลวงจากผูป้ระกอบการได ้ 

 นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัเห็นวา่ ประเทศไทยควรกาํหนดใหมี้บทลงโทษท่ีชดัเจนแก่ผูป้ระกอบการท่ีไม่ไดติ้ด

ฉลากผลิตภณัฑท่ี์มีประกอบจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ทั้งในทางแพง่ และทางอาญาซ่ึงกาํหนดเป็นทั้งโทษจาํคุก

และปรับ และควรใหมี้บทลงโทษท่ีหนกักวา่การไม่ติดฉลากในผลิตภณัฑท์ัว่ไป 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี  

ศึกษากรณีธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ 

Countermeasures Against Fraudulent Account Funds Transfer – SME Case 

 

นางสาวสลลิพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 

คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)  ศึกษาความเส่ียงของผูน้าํเขา้ในธุรกิจ 

SMEs กรณีถูกหลอกลวงให้โอนเงินเขา้บัญชีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูข้าย โดยการใช้วิธีการโอนเงินชําระค่าสินค้า

ระหวา่งประเทศ (Telegraphic Transfer  หรือ T/T)  2)  ศึกษากระบวนการของธนาคารพาณิชยใ์นการป้องกนัมิให้

ผูน้าํเขา้โอนเงินผิดบญัชีและบทบาทของธนาคารในการติดตามเงินคืนจากต่างประเทศกรณีมีการถูกหลอกลวงให้

โอนเงินผิดบญัชี 3)  ศึกษาวเิคราะห์กฎหมายไทยท่ีมีในปัจจุบนัและการบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการถูกหลอกลวงให้โอน

เงินค่าสินคา้ระหว่างประเทศ  4)  เสนอแนวทางในการป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีผูซ้ื้อตอ้งพบเจอจากการถูก

หลอกลวงให้โอนเงินเขา้บญัชีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูข้าย โดยการใชว้ิธีการโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหว่างประเทศ 

(Telegraphic Transfer  หรือ T/T) ในแง่มุมของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยและผูน้าํเขา้ในธุรกิจ SMEs 

 Telegraphic Transfer  เป็นวิธีการชําระราคาค่าสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 

เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสะดวก รวดเร็วและเสียค่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามแมว้่า Telegraphic Transfer  จะ

ไดรั้บความนิยมมากแต่วธีิการชาํระราคาดงักล่าวเป็นวธีิการท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากผูน้าํเขา้ในธุรกิจ SMEs  มกั

ใชอี้เมลเ์ป็นช่องทางในการติดต่อคู่คา้ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว แต่ความเส่ียงจากการถูกคุกคาม

โดยแฮกเกอร์มีสูงมาก ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีการเจาะระบบผา่นทางอีเมลใ์นประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 3 จาก 250 

ประเทศทัว่โลก และในกลุ่มประเทศเอเชียประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัประเทศท่ีมีความเส่ียงจากการคุกคามของแฮก

เกอร์ผ่านระบบไซเบอร์เป็นอนัดบัท่ี 3 รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีน ซ่ึงวิธีการสาํคญัคือเขา้มาดกั

ปลน้ เจาะความลบัของเหยือ่ทางอีเมล ์เพ่ือประกอบอาชญากรรมเขา้สู่ตนเอง  ยกตวัอยา่งเช่น การสร้างอีเมลป์ลอม 

(Fake E-mail) ซ่ึงเป็นอีเมลใ์กลเ้คียงกบัของคู่คา้ในต่างประเทศเพ่ือหลอกลวงใหโ้อนเงินค่าสินคา้ให ้(Fraud) หรือ

การท่ีแฮกเกอร์ใช้โปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ (Malicious Code)  ซ่ึงเป็นโปรแกรมสําคญัท่ีถูกสร้างข้ึนมาลว้ง

ขอ้มูลสาํคญัจากผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใชม้ลัแวร์แกลบบิท (Grabit) โปรแกรมมา้โทรจนั (Trojan  Horse) 

และหนอนคอมพิวเตอร์  (Worm) เป็นตน้ โดยแฮกเกอร์จะส่งโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงคเ์หล่าน้ีเขา้อีเมลข์องเหยื่อ 

เพ่ือให้สามารถเรียกดูรหัสผ่านของเหยื่อ (Password) และปลอมแปลงขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์เขา้สู่

ตนเอง 

ดงันั้นงานวจิยัฉบบัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยซ่ึงเป็นตวักลางในการชาํระเงินระหวา่ง

ประเทศว่ามีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชีอย่างไรบา้ง และธนาคาร
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พาณิชยค์วรมีบทบาทเพ่ิมเติมหรือไม่ในการตรวจสอบคาํสัง่การโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ  เน่ืองจาก

ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยเ์ป็นเพียงตวักลางในการชาํระราคาค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ ไม่มีหนา้ท่ีตรวจสอบหรือ

มีภาระผกูพนัใด ๆ ในประเด็นความเส่ียงของผูป้ระกอบการนาํเขา้ขา้งตน้ ผูป้ระกอบการนาํเขา้จึงทาํไดเ้พียงพ่ึงพา

กระบวนการทางกฎหมายซ่ึงแมว้า่ประเทศไทยจะมีบทบญัญติัท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการกระทาํผิดของแฮกเกอร์ อนั

ไดแ้ก่ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แต่ก็ไม่

สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากแฮกเกอร์เป็นเสมือนมนุษยล่์องหน ยากต่อ

การจบักุมและการลงโทษ รวมถึงยากต่อการตรวจพบร่องรอยในการกระทาํความผิด ดงันั้นการใชก้ฎหมายเป็น

เคร่ืองมือในการติดตามเงินคืนจากแฮกเกอร์จึงเป็นเร่ืองยากยิง่ จึงตอ้งพ่ึงพากระบวนการในการติดตามเงินคืนของ

ระบบธนาคาร เพ่ือใหก้ารใช ้Telegraphic Transfer  ชาํระราคาค่าสินคา้ระหวา่งประเทศเป็นไปอยา่งราบร่ืน  

จากการวจิยัพบวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหาการถูกหลอกลวงใหโ้อนเงินผิดบญัชีมีหลายแนวทางดงัน้ี 

1) การพฒันาระบบ KYC  (Know Your Customer)  และควรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างธนาคาร 

รวมถึงเพ่ิมระดบัความลึกของขอ้มูลท่ีจะสอบถามลูกคา้ก่อนการเปิดบญัชี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงมิใหเ้กิดการเปิด

บญัชีของมิจฉาชีพ ซ่ึงจะเส่ียงต่อการโอนเงินไปสู่บญัชีของแฮกเกอร์ข้ึน                                                                                                                     

2) การใชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูกหลอกลวงใหโ้อนเงินผิดบญัชี 

ซ่ึงบล็อกเชน (Blockchain)  เป็นเทคโนโลยีการเก็บขอ้มูลการชาํระเงินแบบใหม่ท่ีตดัคนกลางออกไป และนาํ

ขอ้มูลมาเก็บไวท่ี้ทุกคนท่ีอยู่ในระบบ และเช่ือมต่อผูใ้ชทุ้กคนเหมือนห่วงโซ่ ทาํให้เกิดความโปร่งใสเน่ืองจาก

ธุรกรรมการโอนเงินระหวา่งประเทศจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือทุกฝ่ายในเครือข่ายยอมรับความถูกตอ้ง 

(ผูโ้อนเงิน ธนาคารของผูโ้อนเงิน ผูรั้บเงินโอน และธนาคารของผูรั้บเงินโอน) นอกจากน้ีเม่ือขอ้มูลการโอนเงิน

ถูกบนัทึกแลว้จะไม่สามารถเขา้ไปแกไ้ขดดัแปลงขอ้มูลไดเ้ลย ดงันั้นตดัปัญหาเร่ืองการปลอมแปลงขอ้มูลและ

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไดท้ั้งหมดวา่ใครโอนเงินใหใ้ครบา้ง 

 3) การจดังานสมัมนาหรือการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัความเส่ียงจากการถูกหลอกลวงใหโ้อนเงินผิด

บัญชี ซ่ึงวิทยากรหรือผูบ้รรยายอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการคา้ระหว่างประเทศของ

ธนาคารเองหรือการเชิญวทิยากรจากหน่วยงานรัฐ เช่น สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ 

ETDA ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ขอ้มูลและความเส่ียงใน

การทาํธุรกรรมระหวา่งประเทศต่างๆแก่ผูป้ระกอบการนาํเขา้ 

 

คาํสําคญั:  การโอนเงนิชําระค่าสินค้าระหว่างประเทศ  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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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศทั้งการนาํเขา้ (Import) และการส่งออก (Export) เป็นหน่ึงใน

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัต่อความเจริญกา้วหนา้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่ง

มาก  อยา่งไรก็ตามการนาํเงินตราออกนอกประเทศหรือนาํเขา้ประเทศไทยผูป้ระกอบการนาํเขา้หรือผูป้ระกอบ 

การส่งออกอาจไม่สามารถกระทาํไดเ้องเน่ืองจากมูลค่าของสินคา้มีมูลค่าสูงและหากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการชาํระ

เงินจาํเป็นตอ้งมีตวักลางซ่ึงมีความเช่ียวชาญในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาและทาํให้

การคา้ระหวา่งประเทศเป็นไปอยา่งราบร่ืน  ดงันั้นธนาคารจึงเขา้มามีบทบาทในการชาํระราคาค่าสินคา้ระหว่าง

ประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัรูปแบบการชาํระเงินระหวา่งประเทศท่ีธนาคารเขา้มามีบทบาทมีหลายรูปแบบ อนัไดแ้ก่ 

การชาํระราคาล่วงหนา้ (Advance Payment) การชาํระเงินโดยวธีิการเปิดบญัชี (Open Account) การชาํระราคาโดย

วิธีการเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Documentary Collection or Bill for Collection)  และการชําระราคาโดยวิธี

เอกสารเครดิต (Letter of Credit) โดยวิธีการชาํระราคาค่าสินคา้แต่ละแบบน้ีมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป

แลว้แต่กรณี  ซ่ึงรูปแบบการชาํระเงินระหวา่งประเทศท่ีนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือการชาํระเงินแบบการชาํระ

ราคาล่างหนา้ (Advance Payment) และ การชาํระเงินโดยวิธีการเปิดบญัชี (Open Account) การชาํระเงินในสอง

รูปแบบน้ีเรียกอีกอยา่งวา่การโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ (Telegraphic Transfer  หรือ T/T)  

Telegraphic Transfer  เป็นวิธีการชาํระราคาค่าสินคา้โดยการโอนเงินผา่นธนาคาร ซ่ึงธนาคารเป็นเพียง

ตวักลางในการชาํระเงินตามสัญญาซ้ือขายระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายเท่านั้น  โดยผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงกนัเองวา่ผูซ้ื้อ

จะชาํระเงินค่าสินคา้ก่อนผูข้ายจึงจะทาํการส่งออกสินคา้ให ้(Advance Payment) หรือผูข้ายตอ้งส่งออกสินคา้ก่อน

ผูซ้ื้อจึงจะชาํระราคาค่าสินคา้ (Open Account)  ในส่วนของเอกสารการคา้ระหว่างประเทศ เช่น ใบกาํกบัราคา

สินคา้ (Invoice)  ใบตราส่งสินคา้ทางทะเล (Bill of Lading)  หรือ ใบตราส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Waybill) ผูข้าย

ตอ้งส่งมอบให้ผูซ้ื้อเองโดยไม่ผ่านธนาคาร เพ่ือให้ผูซ้ื้อสาํแดงเอกสารต่อกรมศุลกากรเพ่ือทาํพิธีการศุลกากรขา

เขา้และสามารถนาํสินคา้ออกจากท่าเรือต่อไป  

ปัจจุบนัแมว้่าการโอนเงิน Telegraphic Transfer  จะไดรั้บความนิยมมากแต่วิธีการชาํระราคาดงักล่าว

เป็นวิธีการท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากผูน้าํเขา้ในธุรกิจ SMEs  มกัติดต่อคู่คา้ของตนผ่านทางอีเมล์ ถึงแมก้ารใช้

อีเมลใ์นการติดต่อเป็นช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว แต่ความเส่ียงจากการถูกคุกคามโดยแฮกเกอร์มีสูงมาก  ดงันั้น

จะเห็นไดจ้ากการท่ีมีการเจาะระบบผ่านทางอีเมล์ในประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 33 จาก 250 ประเทศทัว่โลก 

(Kaspersky Lab,2560)  และในกลุ่มประเทศเอเชียประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัประเทศท่ีมีความเส่ียงจากการคุกคาม

ของแฮกเกอร์ผ่านระบบไซเบอร์เป็นอนัดบัท่ี 3 รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีน (ปรเมศร์ เพียรสกุล, 

2560) 

วิธีการคุกคามของแฮกเกอร์คือการเขา้มาดักปลน้ เจาะความลบัของเหยื่อทางอีเมล์ เพ่ือไปประกอบ

อาชญากรรมหรือแสวงหาประโยชน์เขา้สู่ตนเอง   เช่น การสร้างอีเมลป์ลอม (Fake E-mail) ซ่ึงเป็นอีเมลใ์กลเ้คียง

กับของคู่คา้ในต่างประเทศเพ่ือหลอกลวงให้โอนเงินค่าสินคา้ให้ (Fraud)  การใช้โปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(Malicious Code) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือล้วงข้อมูลสําคัญจากผู ้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น                            

การใชม้ลัแวร์แกลบบิท (Grabit) โปรแกรมมา้โทรจนั (Trojan Horse) หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) เป็นตน้ โดย
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แฮกเกอร์จะส่งอีเมลท่ี์มีโปรแกรมไม่พึงประสงคเ์หล่าน้ีเขา้อีเมลเ์หยื่อ เพ่ือให้สามารถเรียกดูรหัสผ่านของอีเมล์

เหยือ่ (Password) และปลอมแปลงขอ้มูลต่างๆเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินเขา้สู่ตนเอง   

นอกจากน้ีเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กรณี

หลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี ขอยกตัวอย่างคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ท่ีสําคัญ เช่น บริษัท A 

ผูป้ระกอบการนําเขา้ ซ่ึงทําการซ้ือขายกับบริษัทจีนในนครเซ่ียงไฮ้ โดยติดต่อกับผ่านทางอีเมล์จนเร่ิมเกิด

ความคุน้เคยกนั ต่อมาไดรั้บแจง้ทางอีเมลว์า่ใหโ้อนเงินค่ามดัจาํสินคา้กวา่ 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ไปยงัเลขท่ีบญัชี

ของธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศจีน ภายหลงับริษทัในเซ่ียงไฮแ้จง้วา่ไม่ไดรั้บเงินค่ามดัจาํแต่อยา่งใด จึงเร่ิมมีการ

ตรวจสอบ ผลปรากฏวา่เลขท่ีบญัชีดงักล่าวเป็นของธนาคารในเมืองเซินเจ้ิน มณฑลกวางตุง้ ทาํให้นกัธุรกิจไทย

ตอ้งสูญเสียทั้งเงินและเวลาในการเดินทางยงัประเทศจีนเพ่ือดาํเนินการแจง้ความ และยงัไม่ทราบดว้ยว่าตาํรวจ

ติดตามคนร้ายและไดเ้งินมดัจาํกลบัคืนมาหรือไม่ (ปรเมศร์ เพียรสกลุ,2560) 

ดังนั้นปัญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีโดยแฮกเกอร์เป็นปัญหาสําหรับผูน้ําเขา้ในธุรกิจ 

SMEs  ของประเทศไทย ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยซ่ึงเป็นตวักลางในการชาํระเงินระหวา่งประเทศ จึงควรมี

มาตรการป้องกนัและปกป้องทรัพยสิ์นของผูน้าํเขา้ ซ่ึงเป็นผูม้าขอใชบ้ริการในการโอนเงินระหวา่งประเทศผา่น

ธนาคารมากข้ึนหรือไม่เพ่ือลดความเส่ียงในการคา้ขายระหวา่งประเทศ เน่ืองจากในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยเ์ป็น

เพียงตวักลางในการชาํระเงินระหวา่งประเทศ ไม่มีหนา้ท่ีตรวจสอบหรือมีภาระผกูพนัใด ๆในประเด็นความเส่ียง

ของผูน้าํเขา้ขา้งตน้  ผูป้ระกอบการนาํเขา้จึงทาํไดเ้พียงพ่ึงพากระบวนการทางกฎหมายซ่ึงไม่สามารถนาํเงินคืนมา

หรือจบักุมคนร้ายซ่ึงเป็นเสมือนมนุษยล่์องหนน้ีได ้  ดงันั้นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยจึงควรมีมาตรการ

เพ่ิมเติมเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์ลกัษณะดงักล่าว และเม่ือเกิดการหลอกลวงใหโ้อนเงินผิดบญัชีข้ึนธนาคารมี

กระบวนการติดตามเงินคืนจากธนาคารปลายทางท่ีโอนไปไดห้รือไม่ และผูป้ระกอบการนาํเขา้มีวิธีการใดในการ

รับมือกับความเส่ียงดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้การคา้ระหว่างประเทศท่ีใชก้ารโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหว่าง

ประเทศ (Telegraphic Transfer  หรือ T/T) เป็นเคร่ืองมือในการชาํระราคาเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความเส่ียงของผูน้าํเขา้ในธุรกิจ SMEs กรณีถูกหลอกลวงให้โอนเงินเขา้บญัชีบุคคลอ่ืนท่ี

มิใช่ผูข้าย โดยการใชว้ธีิการโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ (Telegraphic Transfer  หรือ T/T) 

(2) เพ่ือศึกษากระบวนการของธนาคารพาณิชยใ์นการป้องกนัมิให้ผูน้าํเขา้โอนเงินผิดบญัชีและบทบาท

ของธนาคารในการติดตามเงินคืนจากต่างประเทศกรณีมีการถูกหลอกลวงใหโ้อนเงินผิดบญัชี 

(3) เพ่ือศึกษาวเิคราะห์กฎหมายไทยท่ีมีในปัจจุบนัและการบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการถูกหลอกลวงใหโ้อนเงิน

ค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ 

(4) เพ่ือเสนอแนวทางในการป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีผูซ้ื้อตอ้งพบเจอจากการถูกหลอกลวงให้โอน

เงินเขา้บญัชีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูข้าย โดยการใชว้ิธีการโอนเงิน Telegraphic Transfer  ในแง่มุมของธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทยและผูน้าํเขา้ในธุรกิจ SMEs 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในปัจจุบันธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่ึงในปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญต่อความ

เจริญกา้วหนา้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ซ่ึงวิธีการชาํระราคาค่าสินคา้ระหว่าง

ประเทศมีหลายรูปแบบ (สิริกาญจน์ แกว้ธนะสิน,  2558)  ไดแ้ก่ 1) การชาํระราคาให้ผูข้ายล่วงหน้า (Advance 

Payment) 2) การชาํระราคาโดยวิธีการเปิดบญัชี (Open Account) 3) การชาํระราคาโดยวิธีการเรียกเก็บเงินผ่าน

ธนาคาร หรือตัว๋แลกเงินเพ่ือเรียกเก็บ (Documentary Collection หรือ Bill for Collection)  4) การชาํระราคาโดย

วธีิเอกสารเครดิต (Documentary Credit)   

จากรูปแบบการชาํระราคาค่าสินคา้ระหวา่งประเทศทั้งหมด วิธีการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือการ

ชาํระราคาใหผู้ข้ายล่วงหนา้ (Advance Payment) และการชาํระราคาโดยวธีิการเปิดบญัชี (Open Account) หรืออาจ

เรียกรวมกนัวา่การโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ (Telegraphic Transfer  หรือ T/T)   เน่ืองจากเป็นวธีิการ

ท่ีสะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตวัและอตัราค่าธรรมเนียมถูกท่ีสุดในบรรดาการชาํระการคา้ระหว่างประเทศทุก

รูปแบบ  อยา่งไรก็ตามการชาํระเงินประเภทน้ีเป็นวธีิการชาํระเงินท่ีเส่ียงต่อการถูกแฮกเกอร์หลอกลวงใหโ้อนเงิน

เขา้บญัชีของตนเองมากท่ีสุดเพราะคู่คา้ใชอี้เมลเ์ป็นช่องทางในการติดต่อซ้ือขายระหวา่งประเทศ ซ่ึงแฮกเกอร์มกั

ใชช่้องทางดงักล่าวแทรกแซงการซ้ือขายระหวา่งประเทศของคู่คา้เพ่ือหาผลประโยชน์เขา้สู่ตนเอง ทั้งน้ีหากมีการ

โอนเงินผิดบญัชีแลว้ยอ่มยากต่อการติดตามเงินกลบัมาเพราะหากเงินถูกเขา้บญัชีของแฮกเกอร์แลว้การจะขอถอน

เงินคืนกลบัมาโดยพลการยอ่มเป็นไปไม่ได ้

 ในปัจจุบนัรูปแบบของการหลอกลวงให้โอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหวา่งประเทศโดยแฮกเกอร์สามารถ

เขา้กระทาํไดห้ลายวธีิ (ปรเมศร์ เพียรสกลุ , 2560) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลกั ๆ ไดแ้ก่ การเขา้ไปสร้างอีเมลข้ึ์นมา

ใหม่ หรือ Fake E-mail เพ่ือให้ใกลเ้คียงกบัเมล์ของผูข้ายในต่างประเทศ หรือการใชโ้ปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค ์

(Malicious Software)  (เรือโทกรุง มโนธรรม, 2548) ซ่ึงทาํงานคลา้ยกบัไวรัสคอมพิวเตอร์ เขา้ไปลว้งขอ้มูลของผู ้

ซ้ือและผูข้าย และพยายามซ่อนตวัอยู่ในรีจิสทรีของระบบปฏิบติัการณ์ (Operating System) เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงช่ือ

ผูใ้ชง้านระบบ (User Name) และ รหสัผา่น (Password) ของผูข้ายในต่างประเทศ เพ่ือเขา้มาสวมรอยเป็นผูข้ายและ

ส่งอีเมลใ์หก้บัผูซ้ื้อหรือผูป้ระกอบการนาํเขา้ และหลอกลวงใหโ้อนเงินชาํระค่าสินคา้เขา้บญัชีของตนเอง 

 การกระทาํของแฮกเกอร์ในการหลอกลวงให้ผูป้ระกอบการนาํเขา้โอนเงินผิดบญัชี สามารถวิเคราะห์

ความรับผิดทางกฎหมายท่ีมีต่อแฮกเกอร์ใน 2 ส่วน อนัไดแ้ก่ ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (พชัรินทร์ 

ในพรมราช, 2536)  และ ความรับผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ภานุ รังสีส

หัส, 2533) ซ่ึงแมป้ระเทศไทยจะมีบทบญัญติัท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการกระทาํผิดของแฮกเกอร์ แต่ก็ไม่สามารถใช้

กฎหมายดงักล่าวบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้(องอาจ เทียนหิรัญ , 2546)   และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการ

หลวกลวงใหโ้อนเงินผิดบญัชีได ้โดยปัญหาหลกัคือไม่วา่แฮกเกอร์จะการกระทาํความผิดในรูปแบบของการสร้าง

อีเมล์ปลอม (Fake E-mail)  หรือ การใชโ้ปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ (Malicious Software)  ผูก้ระทาํความผิดอยู่

ส่วนใดก็ไดใ้นโลก ดงันั้นจึงยากต่อการจบักมุและนาํผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ รวมถึงยากต่อการตรวจพบร่องรอยใน

การกระทําความผิด (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 2559) อีกทั้ งแฮกเกอร์มี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีซบัซอ้นในการกระทาํความผิดและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์

สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาและกระทาํไดง่้ายแต่ยากต่อการสืบหารวมทั้งยงัสูญหายง่ายอีกดว้ย ดงันั้นการ
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ใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการติดตามเงินคืนจากแฮกเกอร์จึงเป็นเร่ืองท่ียากยิ่ง จึงอาจตอ้งพ่ึงพากระบวนการใน

การติดตามเงินคืนของระบบธนาคาร เพ่ือให้การโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer  

หรือ T/T) เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 นอกจากน้ีการหลอกลวงใหโ้อนเงินผิดบญัชีโดยแฮกเกอร์ยงัส่งผลต่อตน้ทุนทางธุรกรรม (Transaction 

Cost)   (ธรรมนิตย ์สุมนัตกลุ , 2561) และความเส่ียง (Risk)  (วรรษพร ผิวดี , 2561) ของผูป้ระกอบการนาํเขา้ไทย 

และธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เน่ืองจากผูป้ระกอบการนาํเขา้ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องและ

ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสืบเสาะตวัตนของผูรั้บเงินปลายทาง รวมถึงเส่ียงต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจของคู่คา้ในการ

ทาํการคา้ระหวา่งประเทศ ส่วนธนาคารตอ้งทาํงานซํ้ าซอ้นและติดต่อธนาคารต่าง ๆ ในต่างประเทศเพ่ือระงบัการ

โอนเงินและติดตามเงินคืนให้ผูป้ระกอบการนาํเขา้ ซ่ึงกระบวนการท่ีเพ่ิมข้ึนของธนาคารจะเกิดเป็นตน้ทุนทาง

ธุรกรรมของธนาคารแทนเพราะตอ้งมีกระบวนการในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตอ้งใชท้ั้งเวลาและค่าใชจ่้ายใน

การปฏิบติังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งการหลอกลวงใหมี้การโอนเงินผิดบญัชีโดยแฮกเกอร์ เป็นปัญหาอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ (Economic of Crime) รูปแบบหน่ึงท่ีสาํคญั  (Gary S. Becker, 2561)  เพราะก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อทรัพยสิ์นของบุคคลและองคก์รผูป้ระกอบการนาํเขา้  จากการวิเคราะห์จากทฤษฎีอาชญากรรมทางคอมพิว 

เตอร์ นั้นพบวา่บุคคลตดัสินใจท่ีจะก่ออาชญากรรมหรือการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชีนั้นผ่านมีความมีเหตุมี

ผลทางเศรษฐศาสตร์และตอบสนองต่อส่ิงจูงใจ หรือเป็นนกัคิดคาํนวณอยา่งมีเหตุมีผล (Rational Calculator) นัน่

คือมีคาํนึงถึงอรรถประโยชน์รวมท่ีจะไดรั้บจากการก่ออาชญากรรมมากกว่าอรรถประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหากใช้

เวลาและทรัพยากรท่ีมีไปในการทาํงานอ่ืน ๆ โดยคาํนึงถึงโอกาสและความน่าจะเป็นท่ีจะถูกจบักมุและถูกลงโทษ 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

              แนวทางการแกปั้ญหาการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชี 

 แนวทางการศึกษา 

       การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

 

 

การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร     (Documentary Research) 

ผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารกรุงเทพท่ีมีความชาํนาญและความรู้

เก่ียวกบัการโอนชาํระราคาประเภท Telegraphic Transfer 

เอกสารการโอนเงินระหวา่งประเทศแบบ 

Telegraphic Transfer ท่ีมีการทาํธุรกรรมจริงพร้อม

เอกสารประกอบการโอนเงิน 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 วิธีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพโดยเน้นการวิเคราะห์จากการใชเ้ทคนิคการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และศึกษาจากเอกสารการโอนเงิน Telegraphic Transfer  ท่ีมีการทํา

ธุรกรรมจริงเพ่ือให้ไดรั้บขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ท่ีมีความครบถว้นรอบดา้น โดยผูว้ิจยัจะรวบรวมขอ้มูล

เก่ียวกับการโอนเงินแบบ Telegraphic Transfer ทั้ งการปฏิบัติและการแก้ปัญหากรณีผูป้ระกอบการไทยถูก

หลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชี และประมวลผลเพ่ือหาขอ้มูลและวิเคราะห์ผลตามวตัถุประสงคเ์พ่ือสรุปผลพร้อม

จัดทํารายการคาํถามเบ้ืองต้นในการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป หลังจากการจัดสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผูว้ิจัยจะ

ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยทาํการถอดเทปมาเป็นบทสนทนาและจดัระเบียบขอ้มูลเพ่ือสรุปจากการ

สมัภาษณ์ และเขียนผลการศึกษาโดยแยกตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาโดยการพรรณนาเชิงอธิบาย 

 4.2  การคดัเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ 

            ผูว้ิจยัคดัเลือกจากผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารกรุงเทพท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเก่ียวกบัการโอนเงินแบบ 

Telegraphic Transfer  ซ่ึงจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระเบียบวิธีปฏิบติัของพนกังานในการรับชาํระราคาระหวา่งประเทศ 

สภาพปัญหาท่ีลูกคา้ถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชีและวิธีการแกไ้ขปัญหาของเจา้หนา้ท่ีธนาคารเม่ือลูกคา้ถูก

หลอกลวงโดยแฮกเกอร์และการติดตามเงินคืนใหลู้กคา้ 

 4.3 การดาํเนินการสัมภาษณ์ 

 การดาํเนินการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์ด้วยคาํถามปลายเปิดจาํนวน 5 คาํถาม ใช้เวลา

สมัภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อคน โดยเป็นการนดัสมัภาษณ์ ณ สถานท่ีท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์สะดวกใหข้อ้มูล  

 4.4  การวเิคราะห์และนําเสนอข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการประมวลแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาคน้ควา้เชิงวิชาการและการ

สัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชี ในรูปแบบการโอนเงิน Telegraphic 

Transfer  เพ่ือสรุปผลการศึกษา โดยอธิบายแบบพรรณนา โดยผูว้ิจยัจะวิเคราะห์และศึกษาขอ้มูลจากธนาคาร

พาณิชยข์องประเทศไทย ทั้งขอ้มูลเชิงเอกสารวชิาการและระเบียบปฏิบติัของธนาคารต่อผูม้าขอใชบ้ริการโอนเงิน 

Telegraphic Transfer  

 ทั้ งน้ีผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ถึงการใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของทฤษฎีความเส่ียง (Risk)   ทฤษฎี

ตน้ทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) และ ทฤษฎีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic of Crime) เพ่ือเป็น

กรอบในการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของงานศึกษาและนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการหลอกลวงให้โอนเงินผิด

บญัชีใหเ้ป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนเงินชาํระราคาค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ

และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าในปัจจุบนัธนาคารมีมาตรการป้องกนัการโอนเงินผิดบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ง
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การใชค้วามรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีธนาคารในการใหข้อ้มูลและความเส่ียงในการโอน

เงินระหวา่งประเทศแก่ลูกคา้ รวมถึงการใชร้ะบบป้องกนัการปราบปรามการฟอกเงิน และ ฐานขอ้มูลรายช่ือบุคคล

ท่ีควรเฝ้าระวงั (Sanction and Warning List, Political Exposed Persons : PEP) เพ่ือป้องกนัธุรกรรมท่ีมีความเส่ียง

ถูกหลอกลวงให้โอนเงินหรือการทุจริตและการฟอกเงินต่าง ๆ  อยา่งไรก็ตามแมมี้มาตรการดงักล่าวแลว้ก็ยงัไม่

สามารถลดปัญหาดงักล่าวไดดี้เท่าท่ีควร ดงันั้นเพ่ือลดปัญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชีโดยแฮกเกอร์ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้สนอมาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเส่ียงจากปัญหาดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) การ

พฒันาระบบ KYC (Know Your Customer)  และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างธนาคาร 2) การใชเ้ทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain) เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชี 3)   การจดังานสัมมนาหรือ

การจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัความเส่ียงจากการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชี  ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีสามารถ

ช่วยอุดช่องโหวห่รือจุดอ่อนของการโอนเงินชาํระค่าสินคา้ระหวา่งประเทศ (Telegraphic Transfer  หรือ T/T) ได ้

 นอกจากน้ีการเพ่ิมมาตรการข้างต้นสามารถช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) ของ

ผูป้ระกอบการนาํเขา้ได ้เน่ืองจากการหลอกลวงของแฮกเกอร์เป็นการกระทาํท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทาํ

กาํไรของบริษทั และอาจกระทบถึงความไวเ้น้ือเช่ือใจในการทาํการคา้ระหว่างประเทศอีกดว้ย ดงันั้นการเพ่ิม

มาตรการของทางธนาคารจะช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวไปไดม้าก อยา่งไรก็ตามการเพ่ิมมาตรการถือเป็นการเพ่ิม

ตน้ทุนทางธุรกรรมในทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากทางธนาคารตอ้งมีกระบวนการท่ีเพ่ิมข้ึนและตอ้งมีกระบวนการ

ในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นตอ้งใชท้ั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

 นอกจากน้ีเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain)  และการพฒันาระบบ KYC (Know Your Customer)  เป็น

การเพ่ิมตน้ทุนการก่ออาชญากรรมของแฮกเกอร์ กล่าวคือตามทฤษฎีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic of 

Crime) อาชญากรจะตดัสินใจก่ออาชญากรรมก็ต่อเม่ือประเมินไดว้า่ผลประโยชน์จากการก่ออาชญากรรมสูงกวา่

ตน้ทุนการก่ออาชญากรรม ดงันั้นแฮกเกอร์จะก่ออาชญากรรมก็ต่อเม่ือประเมินแลว้วา่ตนจะไดรั้บผลประโยชน์

จากการก่ออาชญากรรมมากกว่าตน้ทุนของการก่ออาชญากรรมท่ีเสียไป ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยีบลอ็กเชนและ 

การพฒันาระบบ KYC  เขา้มาเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงจากการหลอกลวงให้โอนเงินผิดบญัชี ทาํให้แฮก

เกอร์ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ เวลา รวมถึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมมากข้ึนกวา่เดิม ทาํ

ใหส่้งผลต่อแรงจูงใจและการตดัสินใจในการก่ออาชญากรรมของแฮกเกอร์ 

 อยา่งไรก็ตามการพฒันาระบบ KYC   การใชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชน (Blockchain) และการจดังานสมัมนา

หรือการจดัอบรมใหค้วามรู้  สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการแกปั้ญหาทางนิติศาสตร์ไดบ้างส่วน  กล่าวคือการ

พิสูจน์ตวัตนของผูก้ระทาํความผิด และการตรวจพบร่องรอยในการกระทาํความผิดสามารถทาํไดง่้ายข้ึน แต่ตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ  อยา่งไรก็ตามแฮกเกอร์สามารถอยู่ส่วนใดก็ไดใ้นโลก ดงันั้นจึงยากต่อการจบักุม

และนาํผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ ดงันั้นปัญหาทางดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายก็ยงัคงมีอยูเ่ช่นเดิม 

 

6. อภิปรายผล  

  ผลงานวจิยัฉบบัน้ี มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gary S. Becker ท่ีกล่าวไวว้า่  อาชญากรจะตดัสินใจ

ก่ออาชญากรรมหากประเมินไดว้า่ผลประโยชน์ของการก่ออาชญากรรมสูงกวา่ตน้ทุนการก่ออาชญากรรม ดงันั้น

หากตอ้งการใหอ้าชญากรรมลดลงตอ้งคน้หาแนวทางท่ีจะทาํใหต้น้ทุนการก่ออาชญากรรมสูงกวา่ผลประโยชน์ท่ี
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ไดจ้ากการก่ออาชญากรรม  ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน และ การพฒันาระบบ KYC เขา้มาเป็นเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเส่ียงจากการหลอกลวงใหโ้อนเงินผิดบญัชี ทาํใหแ้ฮกเกอร์ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ เวลา รวมถึง

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยใีนการก่ออาชญากรรมมากข้ึนกวา่เดิม ทาํใหส่้งผลต่อแรงจูงใจและการตดัสินใจในการก่อ

อาชญากรรมของแฮกเกอร์ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 เม่ือผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงเลือกใช้ Telegraphic Transfer เป็นเคร่ืองมือในการชําระค่าสินค้าระหว่าง

ประเทศ อาจไม่ทราบถึงความเส่ียงของการชาํระราคาค่าสินคา้ดงักล่าว ดงันั้นคู่คา้ทั้งสองฝ่ายควรปรึกษาธนาคาร

ของตน ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการทาํธุรกรรมระหว่างประเทศ สามารถแนะนาํวิธีการป้องกนัการถูก

หลอกลวงทางอีเมล์และทาํให้ปัญหาการถูกหลอกลวงให้โอนเงินผิดบัญชีโดยแฮกเกอร์ลดลง ซ่ึงนอกจาก   

Telegraphic Transfer จะเป็นเคร่ืองมือในการชาํระราคาค่าสินคา้รูปแบบหน่ึงแลว้ ยงัมีเคร่ืองมือการชาํระเงิน

รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ Telegraphic Transfer ซ่ึงธนาคารสามารถใหข้อ้มูลและแนะนาํผูซ้ื้อและผูข้าย

ต่อไปได ้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสิทธิของสาธารณชนในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับ

สิทธิบตัรในประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐเ์พ่ือก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สงัคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบตัร โดยศึกษาและวิเคราะห์สิทธิทาํนอง

เดียวกนัในกฎหมายของประเทศต่างๆไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกาและยโุรป รวมถึงขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ สนธิสัญญากรุงบูดาเปสท์ว่าดว้ยการจดัตั้งระบบรับฝากจุลชีพระหว่างประเทศเพ่ือกระบวนการในการ

ขอรับสิทธิบตัร (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 

Purpose of Patent Procedure 1977) และกฎเกณฑภ์ายใตส้นธิสัญญากรุงบูดาเปสทฯ์ เพ่ือเปรียบเทียบกบัสิทธิของ

สาธารณชนในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัรในประเทศไทย และหาแนวทางในการพฒันา

กฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบตัรของประเทศไทย ในอนัท่ีจะทาํใหส้าธารณชนมีสิทธิในการเขา้ถึง

จุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัรไดอ้ยา่งแทจ้ริงตามหลกักฎหมายสิทธิบตัร ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัพบว่า

กฎหมายสิทธิบตัรของไทยกาํหนดให้มีการฝากจุลชีพประกอบการยืน่คาํขอรับสิทธิบตัรในส่ิงประดิษฐท่ี์เก่ียวกบั

จุลชีพใหม่ รวมทั้งกรรมวธีิทางจุลชีววทิยาและการใชจุ้ลชีพดงักล่าว เพ่ือการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐอ์ยา่ง

สมบูรณ์และชดัเจนตามเง่ือนไขการขอรับสิทธิบตัร แต่ยงัไม่ไดก้าํหนดกฎเกณฑเ์ร่ืองขั้นตอน/รายละเอียดในการ

ฝากจุลชีพ และขอ้กาํหนดอ่ืน ซ่ึงผูข้อรับสิทธิบตัรหรือเจา้ของสิทธิบตัรจาํเป็นตอ้งดาํเนินการรวมถึงผลของการ

ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเสนอแนะใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขและเพ่ิมเติมกฎเกณฑด์งักล่าว

ในงานวิจัยฉบับน้ี เพ่ือทาํให้สาธารณชนมีสิทธิในการเข้าถึงจุลชีพดังกล่าวได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สิทธิบตัร 

 

คาํสําคญั: สิทธิของสาธารณชน / จุลชีพท่ีถูกฝาก /สิทธิบตัร 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

กฎหมายสิทธิบัตรมีรากฐานมาจาก 2 ทฤษฎีหลกั ไดแ้ก่ ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights 

Theory) ซ่ึงมุ่งคุม้ครองสิทธิของนักประดิษฐ์ และทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐกิจ (Economic Theory) ซ่ึงมุ่งคุม้ครอง

ประโยชน์ของสาธารณะ0

1 โดยทฤษฎีวา่ดว้ยเศรษฐกิจเป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีขบัเคล่ือนการสร้างระบบสิทธิบตัรใน

ปัจจุบนั1

2 ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งนกัประดิษฐ์และสังคม โดยรัฐทาํหนา้ท่ีเป็น

ตวักลางในการแลกเปล่ียน กล่าวคือ นกัประดิษฐ์จะไดรั้บสิทธิทางกฎหมายจากรัฐในการแสวงหาประโยชน์จาก

การประดิษฐคิ์ดคน้ของตนแต่เพียงผูเ้ดียว แลกเปล่ียนกบัการยอมเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประดิษฐคิ์ดคน้ หรือท่ี

เรียกวา่ “ขอ้มูลสิทธิบตัร” นั้นแก่รัฐเพ่ือนาํมาเผยแพร่แก่สังคมั ดงันั้น การนาํขอ้มูลสิทธิบตัรมาเผยแพร่ใหส้งัคม

ไดใ้ชป้ระโยชน์ จึงเป็นเป้าประสงคอ์นัสาํคญัของกฎหมายสิทธิบตัร2

3 

                                                   
1จกัรกฤษณ์ ควรพจน์. (2544). กฎหมายสิทธิบัตร [แนวความคิดและบทวิเคราะห์] แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่ (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม.หนา้ 37. 
2บริการส่งเสริมงานตุลาการ. (2532). กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพชุ์ติมาการพิมพ.์ 
3จกัรกฤษณ์ ควรพจน.์ อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 1. หนา้ 36-38. 
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ด้วยเหตุน้ี กฎหมายสิทธิบัตรจึงกําหนดเง่ือนไขถึง 4 ประการในการพิจารณา ก่อนท่ีจะให้สิทธิ

ประโยชน์ดังกล่าวแก่นักประดิษฐ์ ซ่ึงได้แก่ 3

4 เป็นการประดิษฐ์ใหม่ (Novelty) มีขั้นการประดิษฐ์ท่ีสูงข้ึน 

(Inventive Step) สามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นทางอุตสาหกรรมได ้ (Industrial Applicability) 5 และตอ้งเปิดเผย

รายละเอียดการประดิษฐ์อยา่งสมบูรณ์และชดัเจนจนถึงระดบัท่ีผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นสามารถเขา้ใจและปฏิบติั

ตามไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  อีกทั้งกฎหมายสิทธิบตัรของหลายประเทศยงักาํหนดใหผู้ข้อรับสิทธิบตัรตอ้งเปิดเผยวิธีการ

ท่ีดีท่ีสุด  (Best Mode) ดว้ย5

6 เพ่ือรับรองวา่ขอ้มูลสิทธิบตัรท่ีไดรั้บตอบแทนกลบัมานั้นคุม้ค่ากบัการท่ีสังคมตอ้งถูก

กีดกันจากการใช้ประโยชน์ในขอ้มูลความรู้ดังกล่าว6

7 ขอ้มูลสิทธิบัตรดังกล่าวจึงมีคุณค่ามหาศาลทั้ งในทาง

เศรษฐกิจ คือ สามารถสร้างกาํไรได ้และในทางสงัคม คือ ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย7ี

8 โดยใน

อดีตขอ้มูลสิทธิบตัรดงักล่าวอยูใ่นรูปแบบของเอกสารตีพิมพเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรและรูปภาพเท่านั้น ซ่ึงเพียงพอ

ต่อการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐอ์ยา่งสมบูรณ์และชดัเจนจนผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นสามารถปฏิบติัตามส่ิงท่ี

บรรยายไวไ้ดเ้ป็นผลสาํเร็จ8

9 

อย่างไรก็ตาม เม่ือวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากข้ึน จนสามารถนําเอาความรู้ทางดา้นต่างๆ ของ

วทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชก้บัส่ิงมีชีวติได ้ทาํใหมี้การยืน่คาํขอรับสิทธิบตัรในการประดิษฐท่ี์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตข้ึน 

หรือท่ีเรียกวา่การประดิษฐใ์นสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ และนาํไปสู่ปัญหาของการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์

ตามเง่ือนไขของกฎหมาย ซ่ึงมาจากสาเหตุหลกั 2 ประการ คือ การบรรยายสภาพหรือลกัษณะของส่ิงมีชีวิต  

โดยอาศยัเพียงลายลกัษณ์อกัษรหรือรูปภาพนั้นไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจในสภาพหรือลกัษณะของส่ิงมีชีวิตนั้น

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง และการประดิษฐใ์นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพใหเ้ป็นผลสาํเร็จไดน้ั้น ตอ้งอาศยัตน้แบบส่ิงมีชีวิตซ่ึง

ไดแ้ก่ จุลชีพ (Microorganisms) ท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมในการประดิษฐด์ว้ย9

10 เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงเกิดแนวปฏิบติั

ในการฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบตัรข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีสหรัฐอเมริกา โดยสาํนกัสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้

สหรัฐอเมริกา (The United States Patent and Trademark Office: USPTO) แนะนาํให้ผูข้อรับสิทธิบตัรทาํการจุล

ชีพไวก้บัสถาบนัรับฝาก (Depositary) ซ่ึงเปิดใหบ้ริการรับฝากจุลชีพและผูข้อรับสิทธิบตัรจะตอ้งยินยอมให้มีการ

เผยแพร่จุลชีพดงักล่าวแก่สาธารณชนดว้ย เน่ืองจากจุลชีพดงักล่าวถือเป็นขอ้มูลสิทธิบตัรรูปแบบหน่ึง ดงันั้น 

สาธารณชนจึงตอ้งสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นเดียวกบัขอ้มูลสิทธิบตัรทัว่ไป10

11 แนวปฏิบติัดงักล่าว

ได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์ในสาขา

                                                   
4ยรรยง พวงราช. (2543).  คาํอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพวิ์ญ�ูชน. หนา้ 18-19. 
5จกัรกฤษณ์ ควรพจน.์ อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 1. หนา้ 81. 
6เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 208-209. 
7Tim Roberts. Sufficiency of Disclosure (Enabling Disclosure Disclosure of Prior Art, Best Mode). available from: http://www.wipo 

.int/export/sites/www/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/presentations/scp_of_ge_06_roberts.pdf. 
8จกัรกฤษณ์ ควรพจน.์ อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 1. หนา้ 208-209. 
9เร่ืองเดียวกนั, 119-120. 
10เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 119-120. 
11John H. Gibson. (1989).  New Developments in Biotechnology: Patenting Life (1 st edition) .  USA: U.S. Congress, Office of 

Technology Assessment. Page 141. 
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เทคโนโลยีชีวภาพไดอ้ย่างสมบูรณ์และชดัเจนแก่สาธารณชนได้ตามเง่ือนไขของกฎหมาย11

12 ซ่ึงนาํไปสู่การท่ี

ประเทศต่างๆ กาํหนดกฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบตัรข้ึน  

สาํหรับกฎหมายสิทธิบตัรไทยกาํหนดกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบตัรไวใ้นรูป

ของกฎกระทรวงและประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงกาํหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการฝากจุลชีพไวเ้พียง 3 เร่ือง 

ไดแ้ก่ การประดิษฐ์ท่ีตอ้งทาํการฝากจุลชีพ กาํหนดเวลาการยื่นขอ้มูลเก่ียวกบัการฝากจุลชีพ และสถาบนัรับฝาก 

จุลชีพท่ีได้รับการรับรอง ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าเม่ือผูข้อรับสิทธิบัตรทาํการฝากจุลชีพไวก้ับสถาบันรับฝากท่ี

กฎหมายรับรอง ก็เป็นอนัส้ินสุดหนา้ท่ีซ่ึงผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งปฏิบติั โดยผูข้อรับสิทธิบตัรไม่มีหนา้ท่ีอ่ืนใดตอ้ง

ปฏิบติัอีก เช่น การฝากจุลชีพอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายกุารคุม้ครองสิทธิบตัร หรือการฝากจุลชีพซํ้ าในกรณีท่ีจุลชีพ

ท่ีฝากไวแ้ต่เดิมนั้นสูญหายหรือเส่ือมสภาพ ท่ีสาํคญัคือกฎหมายสิทธิบตัรของไทยไม่ไดมี้กาํหนดหลกัเกณฑ์ใน

การใหจุ้ลชีพแก่สาธารณชน ดว้ยเหตุน้ี สาธารณชนจึงยงัไม่มีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากจุลชีพท่ีถูกฝากไว้

เพ่ือการขอรับสิทธิบตัรในประเทศไทย ซ่ึงขดักบัหลกักฎหมายสิทธิบตัร เพราะในขณะท่ีเจา้ของสิทธิบตัรไดรั้บ

การคุม้ครองสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive rights) ในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์

นั้นอยา่งเต็มท่ี แต่สาธารณชนไม่อาจเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากจุลชีพดงักล่าวได ้และขดักบัเจตนารมณ์ในการ

ถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการประดิษฐใ์หม่ใหแ้ก่สงัคม 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพ่ือศึกษา วเิคราะห์และทาํความเขา้ใจ รวมถึงเปรียบเทียบสิทธิของสาธารณชนในการเขา้ถึงจุลชีพ

ท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัรในกฎหมายของประเทศต่างๆ และขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

กฎหมายของประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือหาแนวทางในการพฒันากฎเกณฑ์การฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบตัรของประเทศไทย  

ในอนัท่ีจะทาํให้สาธารณชนมีสิทธิในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัรไดอ้ย่างแทจ้ริงตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบตัร และหาแนวทางท่ีสาธารณชนจะสามารถใชสิ้ทธิภายใตก้ฎหมายอ่ืนเพ่ือเขา้ถึงจุล

ชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัร ในระหวา่งท่ีกฎหมายสิทธิบตัรของไทยยงัไม่ให้สิทธิในการเขา้ถึงจุลชีพ

ดงักล่าว 

 

3. สมมติฐาน 

กฎหมายสิทธิบตัรไทยกาํหนดใหมี้การฝากจุลชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์เพ่ือการเปิดเผยรายละเอียด

การประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชดัเจน อนัจะทาํให้สังคมไทยมีโอกาสเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน 

การประดิษฐ์ใหม่ไดต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบตัร แต่กฎหมายสิทธิบตัรไทยยงัไม่ไดก้าํหนดขั้นตอน 

รายละเอียด และข้อปฏิบัติอ่ืนสําหรับการฝากจุลชีพ ซ่ึงผูข้อรับสิทธิบัตรหรือเจ้าของสิทธิบัตรจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการ รวมถึงผลของการไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์

จากจุลชีพดังกล่าวได้ ส่งผลให้สาธารณชนไม่มีโอกาสเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโลยีในการประดิษฐ์ท่ี

                                                   
12Ibid, Page 141. 
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เก่ียวกบัจุลชีพท่ีถูกฝากเพ่ือการขอรับสิทธิบตัรในประเทศไทย ดงันั้น กฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพของไทยจึงสมควร

ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สาธารณชนมีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากจุลชีพดงักล่าว เพ่ือเรียนรู้

และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการประดิษฐใ์หม่ดงักล่าวไดอ้ยา่งแทจ้ริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบตัร 

 

4. ขอบเขตการศึกษา 

ในงานวจิยัฉบบัน้ีมีขอบเขตการศึกษาวจิยัดงัน้ี 

1.4.1 การศึกษากรอบแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิของสาธารณชนในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับ

สิทธิบตัร  

1.4.2 การศึกษาและวเิคราะห์สิทธิของสาธารณชนในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัร

ในกฎหมายสิทธิบตัรของประเทศต่างๆ และขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเปรียบเทียบกบักฎหมาย

สิทธิบตัรของประเทศไทย  

1.4.3 การศึกษาและวเิคราะห์สิทธิของสาธารณชนในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัร

ของประเทศไทย ทั้งภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัรของไทยและกฎหมายอ่ืน เพ่ือหาแนวทางในการพฒันากฎเกณฑ ์

การฝากจุลชีพฯ เพ่ือทาํให้สาธารณชนมีสิทธิในการเขา้ถึงจุลชีพดงักล่าวภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัรของไทย และ

เพ่ือหาแนวทางในการใชสิ้ทธิของสาธารณชนภายใตก้ฎหมายอ่ืนในระหวา่งท่ีกฎหมายสิทธิบตัรของไทยยงัไม่มี

กฎระเบียบท่ีส่งเสริมใหส้าธารณชนใชสิ้ทธิในการเขา้ถึงจุลชีพดงักล่าวไดจ้ริง 

 

5. วธีิดําเนินการศึกษา 

การศึกษาวิจยัน้ีใชก้ารวิจยัเอกสาร โดยศึกษาคน้ควา้และรวบขอ้มูล จากกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หนังสือตาํรา บทความ วารสารและขอ้เขียนทางวิชาการ รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดท้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 

หรือตามเวบ็ไซต ์(Website) ต่าง ๆ  
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

(1) การวิจยัน้ีทาํให้เขา้ใจและทราบถึงความแตกต่างของสิทธิในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการ

ขอรับสิทธิบตัรของสาธารณชน ภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัรของประเทศต่างๆ และขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้ง เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทย 

(2) การวจิยัน้ีทาํใหท้ราบแนวทางในการพฒันากฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพฯ เพ่ือทาํใหส้าธารณชนมีสิทธิใน

การเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัรไดต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบตัร และแนวทางในการ

ใชสิ้ทธิฯ ภายใตก้ฎหมายอ่ืนในระหวา่งท่ีกฎหมายสิทธิบตัรของไทยยงัไม่ใหสิ้ทธิฯ ดงักล่าว  

 

7. ผลการวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัพบวา่ กฎหมายสิทธิบตัรของไทยกาํหนดใหมี้การฝากจุลชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์

เพ่ือการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชดัเจนตามเง่ือนไของกฎหมาย และกาํหนดกฎเกณฑ์

การฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบตัร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกฎกระทรวงและประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  

ไวเ้พียง 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก ผูข้อรับสิทธิบตัรในการประดิษฐท่ี์เก่ียวกบัจุลชีพใหม่ตอ้งทาํการฝากจุลชีพ
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เพ่ือการขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ประการท่ีสอง ผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งทาํการฝากจุลชีพดงักล่าวไวก้บั

สถาบนัรับฝากท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญารับรอง และประการท่ีสาม ผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งยื่นขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ฝากจุลชีพมาพร้อมกบัคาํขอรับสิทธิบตัร และจากการศึกษากฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพ/ชีววตัถุของสหรัฐอเมริกาและ

ยโุรป รวมถึงสนธิสัญญากรุงบูดาเปสท์ฯ และกฎเกณฑภ์ายใตส้นธิสัญญาฯ เปรียบเทียบกบักฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพ

ของไทย ผูเ้ขียนพบวา่กฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพของไทยแต่ยงัขาดขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัในเร่ืองขั้นตอนและเง่ือนไขของ

การฝากจุลชีพ อนัไดแ้ก่ กาํหนดเวลาการฝากจุลชีพ สภาพและระยะเวลาการฝากจุลชีพ รวมถึงเร่ืองมาตรฐานของ

สถาบนัรับฝาก เร่ืองหลกัเกณฑก์ารใหจุ้ลชีพ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารฝากจุลชีพซํ้ า และเร่ืองผลของการไม่ปฏิบติัตาม

กฎเกณฑด์งักล่าว ซ่ึงส่งผลใหส้าธารณชนไม่มีสิทธิในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับ

สิทธิบตัรภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัรของไทย  

ด้วยเหตุน้ี กฎเกณฑ์การฝากจุลชีพของไทยจึงสมควรได้รับปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมให้มีความ

ครบถว้น เพ่ือทาํใหส้าธารณชนภายในประเทศไทยมีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จุลชีพท่ีถูกฝากไวไ้ดภ้ายใตห้ลกั

กฎหมายสิทธิบตัร ทั้งในการศึกษาคน้ควา้ระหวา่งอายกุารคุม้ครองสิทธิบตัร หรือในการแสวงหาประโยชน์อ่ืนๆ 

ภายหลงัส้ินสุดอายกุารคุม้ครองสิทธิบตัร เพ่ือทาํใหส้าธารณชนไดเ้รียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบั

การประดิษฐใ์หม่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบตัร 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) การปรับปรุงแกไ้ขและเพ่ิมเติมกฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพในรูปแบบประกาศของกรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา เน่ืองจากกฎเกณฑก์ารฝากจุลชีพเป็นเร่ืองวิธีปฏิบติัและเป็นเร่ืองทางเทคนิค ซ่ึงสมควรกาํหนดในรูปแบบ

ประกาศของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขและเพ่ิมเติมกฎเกณฑฯ์ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและคล่องตวั 

โดยผูเ้ขียนได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์ฯ พร้อมหลักการเหตุผลประกอบ

ดงัต่อไปน้ี 

 

กฎเกณฑ์ฯ ในปัจจุบัน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและเพิม่เติม 

หมวดขั้นตอนและเง่ือนไขของการฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบัตร 

1.รายละเอยีดการประดษิฐ์ท่ีต้องทําการฝากจุลชีพ 

1.1.ความหมายของจุลชีพ: ไม่ได้

กาํหนด 

ไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดนิยามของจุลชีพไว ้แต่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาควรวาง

แนวทางในการพิจารณาเบ้ืองตน้ไวใ้นคู่มือการตรวจสอบฯ แทน  

เหตุผล: เพราะความหมายในทางวทิยาศาสตร์ยงัไม่มีความชดัเจน 

1.2.การประดิษฐ์ท่ีตอ้งทาํการฝาก

จุลชีพ: การประดิษฐ์ท่ีเก่ียวกับจุล

ชีพใหม่รวมทั้ งกรรมวิธีทางจุล

ชีววิทยาและการใช้จุลชีพดงักล่าว

ซ่ึงไม่สามารถบรรยายรายละเอียด

การประดิษฐ์ให้บุคคลผู ้มีความ

ชาํนาญในสาขาวชิาการนั้นๆ เขา้ใจ

ได ้

กาํหนดให้การประดิษฐ์ท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งทาํการฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับ

สิทธิบตัร ไดแ้ก่ การประดิษฐท่ี์เก่ียวกบัจุลชีพทั้งสายพนัธ์ุเดิมและสายพนัธ์ุใหม่ 

รวมทั้งกรรมวธีิทางจุลชีววทิยา และการใชจุ้ลชีพดงักล่าว ซ่ึงไม่สามารถบรรยาย

รายละเอียดการประดิษฐ์ให้บุคคลผูมี้ความชาํนาญในสาขาวิชาการนั้นๆ เขา้ใจ

ได ้

เหตุผล: เพราะการประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีพเดิมก็อาจประสบปัญหาในการ

เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐอ์ยา่งสมบูรณ์รัดกุมและชดัแจง้ตามเง่ือนไขของ

กฎหมายเช่นเดียวกนั 
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กฎเกณฑ์ฯ ในปัจจุบัน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและเพิม่เตมิ 

1.3. ข้อยกเวน้การฝาก

จุลชีพ: ไม่ไดก้าํหนด 

นาํแนวปฏิบติัในคู่มือการตรวจสอบฯ 2555 ท่ีวางแนวปฏิบติัวา่ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่

จาํเป็นตอ้งมีการฝากจุลชีพหรือยื่นหนงัสือรับรองการฝากฯ หากจุลชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประดิษฐ์นั้น เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายหรือเป็นจุลชีพซ่ึงบุคคลผูมี้ความ

เช่ียวชาญในสาขาวิทยาการดา้นนั้นๆ เขา้ใจและผลิตไดง่้าย มากาํหนดเป็นในประกาศ

ของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาใหช้ดัเจน 

เหตุผล: เพราะเป็นการตั้งสิทธิตามกฎหมายให้แก่ผูข้อรับสิทธิบัตร และทาํให ้

ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ตอ้งเสียค่าบริการในการฝากเก็บจุลชีพดงักล่าวโดยไม่จาํเป็น 

2.กาํหนดเวลาการฝากจุลชีพและกาํหนดเวลาการย่ืนข้อมูลเกีย่วกบัการฝากจุลชีพ 

2. 1. กําห นดเวล าการ

ฝ า ก จุ ล ชี พ :  ไ ม่ ไ ด้

กาํหนด 

กาํหนดใหฝ้ากจุลชีพไม่ชา้กวา่วนัยืน่คาํขอรับสิทธิบตัร 

เหตุผล: เพ่ือจะไม่เกิดประเด็นปัญหาเร่ืองกาํหนดเวลาในการฝากจุลชีพ ซ่ึงมีผลต่อ

ความสมบูรณ์ของคาํขอรับสิทธิบตัร และผูข้อรับสิทธิบตัรจะไม่ถูกปฏิเสธการอา้ง

สิทธิในวนัท่ียื่นคาํขอรับสิทธิบัตรคร้ังแรก (Priority Date) ในประเทศไทย เพ่ือ

ขอรับสิทธิบตัรในอีกหลายประเทศท่ีกาํหนดให้ผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งฝากจุลชีพ

ภายในวนัท่ียืน่คาํขอรับสิทธิบตัร 

2.2.กาํหนดเวลาการยื่น

ข้อมูลเก่ียวกับการฝาก

จุลชีพ: ในเวลาเดียวกบั

การยืน่คาํขอรับสิทธิบตัร 

นาํแนวปฏิบติัในคู่มือการตรวจสอบฯ 2555 เร่ืองระยะเวลาผ่อนผนัสําหรับการยื่น

หนังสือรับรองการฝากจุลชีพ ซ่ึงวางแนวปฏิบัติให้ผูข้อรับสิทธิบตัรขอผ่อนผนั

ระยะเวลาการยื่นหนังสือรับรองการฝากจุลชีพได้ไม่เกิน 90 วนั มากําหนดใน

ประกาศของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาใหช้ดัเจน 

เหตุผล: เพราะเป็นการตั้งสิทธิตามกฎหมายใหแ้ก่ผูข้อรับสิทธิบตัร และไม่กระทบ

ต่อการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐอ์ยา่งสมบูรณ์รัดกมุและชดัแจง้ตามเง่ือนไข

ของกฎหมาย 

3.สภาพและระยะเวลาของการฝากจุลชีพ 

3.1.สภาพของจุลชีพ: 

ไม่ไดก้าํหนด 

กาํหนดให้จุลชีพท่ีฝาก ตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีมีชีวติ และในกรณีท่ีไม่ไดท้าํการฝากจุลชีพ

ไวก้บัสถาบนัรับฝากระหวา่งประเทศ ซ่ึงทาํการตรวจสอบสภาพการมีชีวิตของจุลชีพ

ก่อนการรับฝาก โดยผูข้อรับสิทธิบตัรจะตอ้งยื่นหนงัสือรับรองสภาพการมีชีวิตของ

จุลชีพ มาพร้อมกบัการยืน่คาํขอรับสิทธิบตัรดว้ย 

เหตุผล: เพ่ือให้สถาบันรับฝากเก็บรักษาจุลชีพท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามคาํ

ขอรับสิทธิบตัร 

3.2.ระยะเวลาการฝาก

จุลชีพ: ไม่ไดก้าํหนด 

 กาํหนดระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัท่ีทาํการฝากจุลชีพ และเป็นเวลาอยา่งน้อย 5 ปี

ภายหลงัจากการขอรับจุลชีพคร้ังล่าสุด 

เหตุผล: เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลซ่ึงกาํหนดข้ึนตามสนธิสญัญากรุงบูดาเปสทฯ์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

406 

กฎเกณฑ์ฯ ในปัจจุบัน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและเพิม่เตมิ 

หมวดสถาบนัรับฝากและมาตรฐานของสถาบนัรับฝากทีส่ามารถฝากจุลชีพเพ่ือการขอรับสิทธิบัตร 

1.สถาบนัรับฝาก:  

1) สถาบนัรับฝาก

ระหวา่งประเทศ 

จาํนวน 22 แห่ง 

2) สถาบนัรับฝากต่าง 

ประเทศ จาํนวน 3 แห่ง 

3) สถาบนัรับฝาก

ภายใน ประเทศ 

จาํนวน 2 แห่ง 

1) ปรับปรุงแกไ้ขประกาศฯ โดยกาํหนดสถานท่ีฝากจุลชีพฯ ใหม่ เป็น 2 ประเภท 

ดงัน้ี สถาบนัรับฝากระหวา่งประเทศ และสถาบนัรับฝากอ่ืนๆ ท่ีมีการประกาศรับรอง 

เป็นคร้ังๆ ไป  

2) กาํหนดให้ผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งฝากจุลชีพกบัสถาบนัรับฝากท่ีไดรั้บการรับรอง

ภายในประเทศก่อน ยกเวน้กรณีท่ีมีความจาํเป็น (ในกรณีท่ีประเทศไทยยงัไม่ไดเ้ขา้

เป็นภาคีของสนธิสญัญากรุงบูดาเปสทฯ์) 

เหตุผล: เพราะสถาบนัรับฝากระหวา่งประเทศมีมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ และจะ

ช่วยลดขั้นและความยุ่งยากในการประกาศรับรองสถาบนัรับฝากฯ ใหม่อยู่เร่ือยๆ  

ทาํให้ผูข้อรับสิทธิบัตรมีทางเลือกมากข้ึน และทาํให้สาธารณชนภายในประเทศ

เขา้ถึงจุลชีพดงักล่าวไดง่้ายข้ึน 

2.มาตรฐานของสถาบัน

รับฝาก: ไม่ไดก้าํหนด 

กาํหนดเร่ืองมาตรฐานในแนวทางเดียวกบัสนธิสนธิสญัญากรุงบูดาเปสทฯ์ 

เหตุผล: เพ่ือใหจุ้ลชีพถูกเก็บรักษาไวใ้นสถาบนัรับฝากท่ีมีมาตรฐานสากล 

หมวดหลกัเกณฑ์การให้จุลชีพ 

1.กําหนดเวลาการให้

จุลชีพ: ไม่ไดก้าํหนด 

กาํหนดเวลาการให้จุลชีพแก่สาธารณชนในกรณีท่ีมีการอนุมติัสิทธิบตัรแลว้ และ 

การให้จุลชีพก่อนการอนุมัติสิทธิบัตร เฉพาะแก่บุคคลท่ีร้องขอ เพ่ือความจําเป็น

เก่ียวกบักระบวนการต่างๆ ภายใตก้ฎหมายสิทธิบตัร เช่น ผูค้ดัคา้น ฯลฯ 

 เหตุผล: เพราะก่อนอนุมติัสิทธิบัตรนั้ น ผูข้อรับสิทธิบัตรยงัไม่สามารถปกป้อง

ผลประโยชน์ของตนเองได ้

2.ขั้นตอนการให้จุลชีพ: 

ไม่ไดก้าํหนด 

กาํหนดขั้นตอนการใหจุ้ลชีพ ดงัต่อไปน้ี 

1) บุคคลท่ีร้องขอจะตอ้งทาํคาํขอรับจุลชีพ 

2) กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นผูรั้บรองในคาํขอวา่มีการยื่นคาํขอรับสิทธิบตัรท่ีอา้ง

ถึงในจุลชีพท่ีฝากและบุคคลท่ีร้องขอเป็นผูมี้สิทธิรับจุลชีพ 

3) กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาทาํสําเนาคาํขอพร้อมคาํรับรองดงักล่าวให้แก่สถาบนั 

รับฝาก และผูข้อรับสิทธิบตัรหรือเจา้ของสิทธิบตัร 

เหตุผล: เพราะเป็นวธีิการท่ีรัดกมุและง่ายท่ีสุดเพ่ือการคุม้ครองประโยชน์ของเจา้ของ

สิทธิบตัร หากมีการละเมิดสิทธิบตัรก็สามารถทาํการตรวจสอบไดง่้าย เน่ืองจากไดมี้

การทาํหนงัสือรับรองฯ และแจง้แก่ผูย้ืน่คาํขอรับสิทธิบตัรหรือเจา้ของสิทธิบตัรไวแ้ลว้ 

3.เง่ือนไขการให้จุลชีพ: 

ไม่ไดก้าํหนด 

กาํหนดให้บุคคลท่ีร้องขอจะตอ้งแจง้รายละเอียดช่ือ ท่ีอยู่ และขอ้มูลเพ่ือการติดต่อ 

พร้อมทาํหนงัสือรับรองว่าจะนาํจุลชีพไปใชเ้พ่ือการศึกษาวิจยัเท่านั้นและจะไม่ส่ง

มอบจุลชีพดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลท่ีสามในระหวา่งท่ีอายกุารคุม้ครองสิทธิบตัรยงัไม่ส้ินสุด 

เหตุผล: เพราะเป็นวธีิการท่ีรัดกมุและง่ายท่ีสุดเพ่ือการคุม้ครองประโยชน์ของเจา้ของ

สิทธิบตัร หากมีการละเมิดสิทธิบตัรก็สามารถทาํการติดตามตรวจสอบไดง่้าย 
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(2) สาธารณชนมีทางเลือกอีกประการในการเขา้ถึงจุลชีพท่ีถูกฝากไวเ้พ่ือการขอรับสิทธิบตัร โดยการ

ใชสิ้ทธิในรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีอยูใ่นครอบครองของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2560 และพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาผลกระทบจากการเขา้เป็นภาคีของสนธิสญัญากรุงบูดาเปสทฯ์ และการเตรียมความพร้อมใน

เร่ืองการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายภายในใหร้องรับการเขา้เป็นภาคีของสนธิสัญญาฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อม

ในการพฒันาศกัยภาพของสถาบนัรับฝากในประเทศท่ีจะสามารถยกฐานะเป็นสถาบนัรับฝากระหวา่งประเทศได ้

  

กฎเกณฑ์ฯ ในปัจจุบัน แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและเพิม่เตมิ 

หมวดหลกัเกณฑ์การฝากจุลชีพซ้ํา 

1. ก ร ณีข อ ง ก ารฝาก 

จุลชีพซํ้ า: ไม่ไดก้าํหนด 

กาํหนดใหผู้ข้อรับสิทธิบตัรหรือเจา้ของสิทธิบตัรตอ้งฝากจุลชีพซํ้ าในกรณีท่ีสถาบนั

รับฝากไม่สามารถทาํการเผยแพร่จุลชีพต่อสาธารณชนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 

เหตุผล: เพ่ือทาํใหส้ถาบนัรับฝากนั้นมีจุลชีพเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดอ้ยูเ่สมอ 

2.กําหนดเวลาในการ

ฝากจุลชีพซํ้ า: ไม่ได้

กาํหนด 

กาํหนดใหผู้ข้อรับสิทธิบตัรหรือเจา้ของสิทธิบตัรตอ้งฝากจุลชีพซํ้ าภายในระยะเวลา 

3 เดือนหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแจง้โดยสถาบนัรับฝาก 

เหตุผล: เพราะเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสนธิสญัญากรุงบูดาเปสทฯ์ 

3.ข้อยกเว ้นของการ

ฝากจุลชีพซํ้ า: ไม่ได้

กาํหนด 

กําหนดว่าผูข้อรับสิทธิบัตรหรือเจ้าของสิทธิบัตรไม่ต้องฝากจุลชีพซํ้ า ในกรณีท่ี

สถาบนัรับฝากไม่สามารถใหจุ้ลชีพแก่ผูร้้องขอไดเ้พราะขอ้จาํกดัเร่ืองการรักษาความ

มัน่คงระดบัชาติ และความปลอดภยัดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม และในกรณีท่ีจุลชีพ

เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย และสาธารณชนสามารถจดัหามาไดเ้อง  

เหตผุล: เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในสนธิสญัญากรุงบูดาเปสทฯ์ และเพราะ

สาธารณชนสามารถเขา้ถึงจุลชีพท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐไ์ดอ้ยูแ่ลว้  

หมวดผลของการไม่ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของการฝากจุลชีพ 

ไม่ไดก้าํหนด 1) ผลของการไม่ฝากจุลชีพ:  ผูต้รวจสอบฯ ตอ้งปฏิเสธการอา้งขอ้ถือสิทธิท่ีเก่ียวกบั

จุลชีพดงักล่าวในคาํขอรับสิทธิบตัร  

2) ผลของการตรวจสอบแลว้พบว่าจุลชีพไม่มีชีวิต: ผูต้รวจสอบฯ ตอ้งดาํเนินการ

เหมือนวา่ไม่เคยมีการฝากจุลชีพมาก่อน ซ่ึงอาจส่งผลใหค้าํขอรับสิทธิบตัรถูกปฏิเสธ

หรือสิทธิบตัรถูกเพิกถอนได ้

3) ผลของการไม่ฝากจุลชีพซํ้ า: ผูต้รวจสอบฯ ต้องปฏิเสธการอ้างข้อถือสิทธิใน 

คาํขอรับสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร ซ่ึงอาจส่งผลให้คาํขอรับสิทธิบตัรถูกปฏิเสธหรือ

สิทธิบตัรถูกเพิกถอนได ้

เหตผุล: เพราะถือวา่ไม่ไดมี้การเปิดเผยรายเอียดตามเง่ือนไขของกฎหมายสิทธิบตัร 
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บทคัดย่อ 

 พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 บญัญติัข้ึนโดยมี

เจตนารมณ์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยนาํหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช ้ให้ผูป้ระกอบการตอ้งรับผิดต่อผู ้

เสียหาย ในความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั และสินคา้นั้ นได้ขายให้แก่ผูบ้ริโภคแล้ว ไม่ว่าความ

เสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทาํโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผูป้ระกอบการหรือไม่ก็ตาม ผูบ้ริโภคไม่ตอ้ง

พิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภยัของสินคา้ 

 จากการท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษา การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ี

ไม่ปลอดภยัของไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ พบวา่บทบญัญติับางประการในพระราชบญัญติัความ

รับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 กาํหนดเง่ือนไขไม่ครอบคลุมและชัดเจน

เพียงพอ จึงเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการหลุดพน้จากความรับผิดไดซ่ึ้งอาจกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น 

การใชห้ลกัความพึงคาดหมายไดข้องผูบ้ริโภคมาเป็นหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัเพียงหลกัเดียว 

การให้อาํนาจออกกฎกระทรวง ยกเวน้สินคา้บางชนิดไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบักฎหมายน้ี การยกเวน้ความรับผิดของ

ผูป้ระกอบการตามมาตรา 7 การตีความขอบเขตความรับผิดต่อความเสียหายต่อจิตใจ ท่ีมีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีความ

เสียหายต่อร่างกาย สุขภาพหรืออนามยัแลว้มีผลต่อจิตใจ การแจง้ผูบ้ริโภคใหรู้้วา่เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั  

 ผูเ้ขียนจึงเสนอให้มีการเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั หลกัอ่ืนๆ ควบคู่ไปกบัหลกั

ความพึงคาดหมายไดข้องผูบ้ริโภค แกไ้ขเพ่ิมเติมเหตุหลุดพน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการบางประการและ

เสนอให้จดัตั้ งหน่วยงานกลางของรัฐในการพิสูจน์สินคา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม รวมทั้ งจัดตั้ งกองทุน

เยยีวยาความเสียหาย เพ่ือใหผู้บ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายท่ีเป็นธรรมและรวดเร็ว 

 

คาํสําคญั:  สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั, ปัญหากฎหมาย, ความรับผิดโดยเคร่งครัด, การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบัน การผลิตสินคา้เป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการผลิตเพ่ือ

จาํหน่ายทั่วโลก โดยสินค้าออกสู่ตลาดโดยผ่านระบบการจัดจําหน่ายท่ีเปล่ียนมือกันเป็นทอดๆ ผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภคเป็นคู่สญัญาโดยตรงนอ้ยมาก เม่ือมีความเสียหายจากสินคา้ไม่ปลอดภยัเกิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภค หากใชห้ลกั

ความสัมพนัธ์ตามสัญญา (Privity of Contract) ยอ่มไม่สามารถฟ้องร้องผูผ้ลิตไดเ้พราะผูบ้ริโภคมกัไม่ใช่คู่สัญญา

กบัผูผ้ลิตโดยตรง  และเม่ือพิจารณาถึงหลกัความรับผิดทางละเมิดท่ีผูเ้สียหายมีภาระการพิสูจน์วา่ความเสียหาย

เกิดข้ึนจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อในกระบวนการผลิตในขั้นตอนใด ก็ยอ่มยากแก่การนาํสืบและยากท่ี

จะผูบ้ริโภคจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยา(สุษม ศุภนิตย์,2544)  จึงมีการนําหลักความรับผิดโดย

เคร่งครัด (Strict Liability) มาใชแ้ทนเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคและสังคมว่าสินคา้ท่ีออกสู่ตลาดมีความ

ปลอดภยั ดงันั้น ผูท่ี้ควรจะตอ้งรับผิดตามแนวคิดเร่ืองความรับผิดในผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง (Product Defect Based 

Liability) ก็คือผูผ้ลิต เพราะผูผ้ลิตยอ่มจะไม่นาํสินคา้ท่ีชาํรุดบกพร่องออกสู่ตลาด (อนนัต ์จนัทรโอภากร,2545)    

ประเทศไทยนาํหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช ้โดยตราพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 ใหผู้ป้ระกอบการ ทั้งผูอ้อกแบบ ผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ หรือผูข้ายรับผิดชอบ

ความเสียหาย โดยผูบ้ริโภคไม่ตอ้งพิสูจน์ความไม่ปลอดภยัของสินคา้จากการผลิต การออกแบบ หรือการให้
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คาํแนะนาํ คาํเตือน หรือให้ขอ้มูลสําคญัต่อการบริโภคสินคา้อย่างปลอดภยั เม่ือใชไ้ปได้ระยะหน่ึงก็พบว่า ใน

พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติัยกเวน้ความรับผิดบางประการท่ีเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการหลุดพน้จากความรับผิด

จนอาจกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายซ่ึงเป็นสภาพปัญหาท่ีนํามาสู่การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ การมี

บทบัญญัติยกเวน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการไวใ้นมาตรา 7 โดยมิได้มีการกาํหนดเง่ือนไขการพิสูจน์ของ

ผูป้ระกอบการไวอ้ยา่งเขม้งวด การบญัญติัขอบเขตความรับผิดของผูป้ระกอบการให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย

ต่อจิตใจแต่ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขวา่ความเสียหายต่อจิตใจตอ้งเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหายทางกายภาพเท่านั้น 

การมีบทบัญญติัยกเวน้ “สินคา้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง” ไม่ตอ้งอยู่ในบังคบัพระราชบัญญัติน้ี การท่ี

ผูป้ระกอบการแจง้ผูบ้ริโภคใหรู้้วา่เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั จะถือวา่เตือนแลว้จึงเป็นขอ้ต่อสู้เพ่ือไม่ตอ้งรับผิดตาม

มาตรา 7 (2) ไดห้รือไม่ และปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอีกประการหน่ึงคือการใชห้ลกัความคาดหมายไดข้อง

ผูบ้ริโภคมาเป็นหลกัเกณฑ์ใชพิ้จารณาสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัเพียงหลกัเดียว ดงัน้ี ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์บางอยา่ง

เกิดข้ึนแลว้ไม่อาจใชห้ลกัความคาดหมายไดข้องผูบ้ริโภค ก็อาจมีปัญหาว่าจะใชห้ลกัเกณฑ์ใดในการพิจารณา

ต่อไป   

ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนขา้งตน้ ลว้นส่งผลให้ผูป้ระกอบการหลุดพน้จากความรับผิดได ้ ทาํให้

ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากสินคา้ไม่ไดรั้บการเยียวยาอยา่งเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อหลกัความรับผิดโดย

เคร่งครัดเป็นอย่างมาก จึงตอ้งศึกษาวิจัยแสวงหามาตรการบังคบัใช้กฎหมายมิให้กระทบต่อเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย เพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้รับความคุม้ครองอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้ งเกิดดุลยภาพระหว่างการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความหมาย ทฤษฎี และพฒันาการของกฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ทั้งกฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย  

 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดในผลิตภณัฑข์องประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่

ปลอดภยั ต่อกรณีเหตุหลุดพน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการท่ีมีผลกระทบต่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค และกรณีอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยความรับผิดต่อความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ต่อกรณีเหตุหลุดพน้จากความรับผิดของผูป้ระกอบการท่ีมีผลกระทบต่อการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค  และกรณีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎ ีและพฒันาการของกฎหมายว่าด้วยความรับผดิในผลติภัณฑ์ 

3.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดในผลิตภณัฑ ์(Product Liability) 

1) ทฤษฎีความรับผิดทางสัญญา (Contractual Liability) ความรับผิดทางสัญญาเป็นผลมาจากการ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วเกิดความเสียหาย ฝ่ายท่ีผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ความรับผิดทางสัญญามี

พฒันาการมาจากแนวคิดเร่ืองปัจเจกชนนิยม (Individualism) ปัจเจกชนตดัสินใจไดอ้ยา่งเสรี โดยบุคคลมีเสรีภาพ
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ท่ีจะทาํสัญญาผูกมดัตนเองได ้ การจาํกดัเสรีภาพของบุคคลจะเกิดข้ึนไดก็้ดว้ยการใชเ้สรีภาพของบุคคลนั้นเอง 

(ศนนัทก์รณ์ โสตถิพนัธ์ุ, 2550) แนวคิดเร่ืองหลกัเสรีภาพในการทาํสัญญา (Freedom of Contract) เป็นท่ียอมรับ

กันอย่างแพร่หลายส่งผลต่อหลักความรับผิดทางสัญญาในการซ้ือขายสินค้า ถือหลักว่าให้ฝ่ายผูซ้ื้อต้องใช้

วิจารณญาณเลือกซ้ือดว้ยความระมดัระวงั (Caveat Emptor) ผูซ้ื้อจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการตรวจสอบ

สินคา้ขณะรับมอบ  หากสินคา้ชาํรุดบกพร่องผูซ้ื้อจะตอ้งรับผลความเสียหายแห่งการเลือกซ้ือนั้นเอง (ชยัวฒัน ์

วงศ์วฒันศานต,์ 2543) แต่หลกัความรับผิดทางสัญญามีขอ้จาํกดัคือผูใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องให้ผูข้ายรับผิดนั้นตอ้งมีนิติ

สมัพนัธ์ทางสัญญาระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อดงันั้นเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัก็จะส่งผลต่อการ

ใชสิ้ทธิเรียกร้องในมูลเหตุเดียวกนัเป็นทอดๆ ในบางกรณีผูไ้ดรั้บความเสียหายจากสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์อาจเป็น

ผูใ้ชสิ้นคา้ซ่ึงไม่ไดซ้ื้อสินคา้โดยตรง  ความรับผิดทางสัญญาอาจเป็นอุปสรรคในการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีมิใช่

คู่สัญญาได ้ตวัอย่างคาํพิพากษาในคดีเร่ืองหน่ึงคือ คดีระหว่าง Winter Bottom กับ Wright ในปี ค.ศ.1842 ศาล

พิพากษาว่าความเสียหายท่ีเกิดจากรถลากของกรมไปรษณียห์ักลงขณะท่ีโจทก์บังคบัรถอยู่ โจทก์ไม่มีสิทธิ

เรียกร้องจากจาํเลย ซ่ึงเป็นคู่สัญญาตามสัญญาซ้ือขายและซ่อมบาํรุงกบักรมไปรษณียไ์ด ้แมจ้าํเลยจะมิไดท้าํตาม

สญัญาซ่อมบาํรุง แต่โจทกห์าใช่เป็นคู่สัญญากบัจาํเลย จึงไม่มีอาํนาจตามกฎหมายท่ีจะเรียกให้จาํเลยรับผิดเพราะ

จาํเลยประมาทเลินเล่อ (Henderson and Tweski, 1992) 

2) ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด (Torts Liability) เป็นการฟ้องให้ผูผ้ลิตหรือผูข้ายรับผิดทางละเมิด

ในเร่ืองความประมาทเลินเล่อ (Negligence) ซ่ึงการฟ้องคดีละเมิดผูเ้สียหายฟ้องผูผ้ลิตไดโ้ดยตรง และการฟ้องคดี

ละเมิดเพราะประมาทเลินเล่อ เป็นการกล่าวหาวา่ผูผ้ลิตหรือผูข้ายกระทาํดว้ยความประมาทเลินเล่อในการผลิต 

การออกแบบ การตรวจสอบ การทดสอบ การบรรจุ การลาํเลียงขนส่งสินคา้ หรือการให้ขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอแก่

ผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการใชสิ้นคา้หรือการเตือนใหรู้้ถึงภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสินคา้นั้น เป็นเหตุใหสิ้นคา้นั้นขาด

ความปลอดภยั และก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภค ในการจะพิจารณาวา่ผูผ้ลิตหรือ

ผูข้ายประมาทเลินเล่อหรือไม่ โดยปกติก็จะเปรียบเทียบกบัการกระทาํของบุคคลท่ีตอ้งมีความระมดัระวงัตาม

สมควร (Reasonable Person) แต่ศาลบางประเทศนํามาตรฐานของบุคคลผู ้มีความรู้ความชํานาญทางธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตหรือผูข้ายท่ีถูกฟ้องร้องมาเปรียบเทียบ (อนันต์ จนัทรโอภากร, 2545) แต่ปัญหาการฟ้องคดี

ประมาทเลินเล่อ ก็คือผูเ้สียหายตอ้งมีภาระพิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของผูผ้ลิตหรือผูข้ายซ่ึงเป็นเร่ืองยุง่ยาก 

เน่ืองจากเทคโนโลยกีารผลิตและรูปแบบการบริหารจดัการทางการตลาดปัจจุบนั โอกาสท่ีผูเ้สียหายเขา้ถึงขอ้มูล

การผลิตแทบเป็นไปไม่ได ้ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจึงไม่อาจพิสูจน์ไดว้า่ความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ท่ี

เกิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภค เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูใ้ดท่ีเก่ียวขอ้งในทางการตลาดของสินคา้นั้น 

ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดภาระการพิสูจน์ของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหาย ศาลในหลายประเทศจึงนาํเอาหลกัใน

กฎหมายลักษณะพยานคือหลักการกระทําท่ีไม่มีผูอ่ื้นรู้เห็น (Res Ipsa Loquitur) มาใช้ เพ่ืออนุมานว่าจาํเลย

ประมาทเลินเล่อ ภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof) ถูกโยนไปอยู่กบัจาํเลยท่ีจะตอ้งแสดงให้ศาลเห็นว่าความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่โจทกน์ั้นไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของจาํเลย (อนนัต ์จนัทรโอภากร, 2545)  

3.2 พฒันาการของกฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ ์(Product Liability Law) 

เน่ืองมาจากอุปสรรคในการนาํหลกัเร่ืองความรับผิดตามสัญญาและความรับผิดทางละเมิดมาใชใ้นคดี

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยั จึงมีความพยายามท่ีจะหาเหตุผลอธิบายวา่ ใครคือผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบ
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เม่ือมีความเสียหายเกิดจากสินคา้ท่ีขายในตลาด เพ่ือใหผู้เ้สียหายในฐานะผูบ้ริโภคไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายท่ีเป็น

ธรรม เหมาะกบัสภาพตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใชห้ลกัวา่เม่ือสินคา้สู่ตลาดยอ่มเป็นปริยายวา่สินคา้ปลอดภยั 

หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผูผ้ลิตจึงเป็นผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบ (สุษม ศุภนิตย,์ 2544) ในท่ีสุดจึงไดมี้การพฒันาหลกั

กฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ์ (Product Liability Law) มาใช ้โดยมีหลกัการสําคญัคือ แมผู้เ้สียหายจะมิใช่

คู่สญัญาโดยตรงก็มีสิทธิเรียกร้องได ้และในคาํพิพากษาหลายคดีเกิดแนวความรับผิดท่ีเรียกวา่ No Fault หรือหลกั

ท่ีถือวา่แมจ้าํเลยจะมิไดก้ระทาํโดยประมาทเลินเล่อก็ตอ้งรับผิดในความเสียหายนั้น อนัเป็นท่ีมาของหลกัความรับ

ผิดในผลิตภณัฑท่ี์อาศยัหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดทางละเมิด (Strict Liability in Torts)  

การฟ้องร้องคดีความรับผิดในผลิตภณัฑต์ามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ไดมี้ยกเลิกหลกัความสัมพนัธ์ตาม

สัญญา (Privity of Contract) โดยศาลสูงแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงกล่าวว่าความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากสินคา้ท่ีชาํรุดบกพร่อง (Product Liability) เป็นความรับผิดโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่โดยผลของสญัญา ตั้งแต่

ช่วงค.ศ.1960เป็นตน้มา ศาลของสหรัฐอเมริกาไดน้าํหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาใชแ้ทน

หลกัความประมาทเลินเล่อ (Negligence) อยา่งแพร่หลายในคดีละเมิด    (อนนัต ์จนัทรโอภากร, 2545) เช่น ในคดี 

Greenman v. Yuba Power Products, Inc. ปี ค.ศ.1963 ผูเ้สียหายไดรั้บเคร่ืองกลึงไมเ้ป็นของขวญัจากภรรยา ซ่ึง

ผูเ้สียหายไดศึ้กษาคู่มือการใชอ้ยา่งละเอียดแลว้ แต่ในขณะท่ีกาํลงัใชเ้คร่ืองกลึงไม ้ไมไ้ดห้ลุดออกมาและกระแทก

เขา้ท่ีหนา้ผากผูเ้สียหายไดรั้บบาดเจ็บ ศาลไดพิ้พากษาวา่ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งรับผิดในความเสียหายอยา่งเคร่งครัดใน

กรณีท่ีสินคา้ไดผ้ลิตและนําออกมาจาํหน่าย แลว้ภายหลงัได้เกิดอุบัติเหตุทาํให้เกิดความเสียหาย เน่ืองจากเป็น

สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

ในเครือรัฐออสเตรเลีย มีการปรับปรุงกฎหมายข้ึนใหม่ช่ือว่า The Trade Practices Act 1974 เป็น

กฎหมายท่ีมีบทบาทในการทาํธุรกิจอย่างยิ่ง ทั้ งในแง่การกาํหนดพฤติกรรมท่ีถือว่าเป็นการกระทาํทางการคา้ท่ี

ตอ้งห้ามตามกฎหมาย รวมตลอดถึงกรณีความรับผิดทางแพ่งของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความบกพร่องในสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑ ์ต่อผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่คู่สญัญากบัผูผ้ลิตเพราะไม่ไดเ้ป็นผูซ้ื้อกบัผูผ้ลิตโดยตรง กฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดวา่

ความรับผิดในความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ ควรเป็นความรับผิดของผูผ้ลิตมากกวา่ผูข้ายปลีก เน่ืองจากทั้งระบบ

การผลิต การแสดงฉลาก การกระจายสินคา้ และส่งเสริมการขายเป็นการกระทาํของผูผ้ลิต (The Trade Practices 

Act 1974, 1994) 

              สาํหรับสหภาพยโุรปมีกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดในผลิตภณัฑ์ช่ือว่า EC Directive ซ่ึงสร้างหลกัการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคและหลกัความสมดุลระหวา่งผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต โดยกาํหนดให้ผูผ้ลิตรับผิด

ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีชาํรุดบกพร่อง ซ่ึงหมายความวา่ผูบ้ริโภคสามารถเช่ือวา่สินคา้ท่ีนาํออกวาง

จาํหน่ายมีความปลอดภยั EC Directive มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรับผิดในผลิตภณัฑ์ ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคซ่ึงไดรั้บ

ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ไม่ใช่คู่สัญญากบัผูผ้ลิต ความรับผิดตาม  EC Directive 

จึงไม่ใช่ความรับผิดทางสัญญาแต่เป็นความรับผิดทางละเมิด โดยใชแ้นวคิดของตวัผลิตภณัฑ์ก่อให้เกิดความ

เสียหาย (Product Defect-Based Liability) ไม่ใช่พฤติกรรมของผู ้ผลิต (Conduct-Based Liability) จึงไม่ต้อง

พิจารณาวา่ผูผ้ลิตจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาํให้ผูบ้ริโภคเสียหายหรือไม่ (Association Europeanne d’ Etuded 

juridiques et Fiscalecomp, 1975)   
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EC Directive ถือเป็นกฎหมายกลางของสหภาพยุโรป ดังนั้ น ทั้ งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส จึงตอ้งตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภณัฑ์เพ่ืออนุวตัรกฎหมายภายในตาม EC 

Directive ในขณะท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่น ประเทศญ่ีปุ่น ก็มีการประกาศใช ้Product Liability Law 1994 

ตามแนวทางของ EC Directive เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีไดน้าํเอา EC Directive มาใชเ้ป็นแม่แบบกฎหมายความ

รับผิดในผลิตภณัฑ์ โดยมีตวัอย่างคาํพิพากษาท่ีตดัสินตามแนวทางของหลกัการ EC Directive เช่น คาํพิพากษา

ฎีกาท่ีผบ.1500/2528 เป็นกรณีท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บอนัตรายจากการท่ีขวดแกว้ท่ีใชบ้รรจุนํ้ าอดัลมยี่ห้อหน่ึงระเบิด

ขณะกาํลงัหยิบขวด จนสูญเสียความสามารถในการมองเห็น ไดฟ้้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทั เสริมสุข จาํกัด

(มหาชน) ผูป้ระกอบการ ซ่ึงในคดีน้ีภาระการพิสูจน์ความปลอดภัยของสินค้าตกอยู่แก่ผู ้ประกอบการ แต่

ผูป้ระกอบการไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นวา่สินคา้นํ้ าอดัลมเป็นสินคา้ท่ีปลอดภยัจึงตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหาย

ให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูเ้สียหาย โดยท่ีไม่ตอ้งพิจารณาวา่ผูป้ระกอบการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาํให้ผูบ้ริโภค

เสียหายหรือไม่ (ธนกฤต วรธนชัชากลุ, 2560)  

ดงัจะเห็นไดว้า่ ประเทศอุตสาหกรรมต่างนาํหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาใชก้บัคดี

เก่ียวกบัความรับผิดในผลิตภณัฑ์ (Product Liability) และมีการพฒันาหลกักฎหมายอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งการใช้

กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดในผลิตภณัฑต์าม EC Directive ไม่ไดล้บลา้งหลกัการท่ีศาลพฒันาไวใ้นคดีฟ้องให้รับ

ผิดตามสัญญาและละเมิด ผูบ้ริโภคจึงเลือกใชสิ้ทธิตามหลกักฎหมายใหม่ หรือตามหลกักฎหมายเดิมท่ีศาลวาง

หลกัไวก็้ได ้         

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจุบนัหลกัความรับผิดตามสัญญา และหลกัความรับผิดทางละเมิด ไม่สอดคลอ้งกบัความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เกินความรู้ความเข้าใจของผูบ้ริโภค เม่ือเกิดความเสียหาย

ผูบ้ริโภคก็ตอ้งฟ้องผูผ้ลิตหรือผูข้ายท่ีตอ้งนาํสืบถึงความเสียหาย  ดว้ยสภาพการณ์ของตลาดท่ีผูผ้ลิตมีอาํนาจเหนือ

ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจึงไม่ไดรั้บความคุม้ครองและการเยียวยาสิทธิอยา่งเป็นธรรม จึงไดน้าํหลกัความรับผิดโดย

เคร่งครัด (Strict Liability) มาใชโ้ดยประกาศใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ี

ไม่ปลอดภยัพ.ศ.2551 โดยให้ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไม่

ตอ้งพิสูจน์ความเสียหาย แต่มีบทบญัญติัยกเวน้ความรับผิดให้ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการนาํสืบให้พน้ความรับผิด

ได ้จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑก์ารตีความขอ้ยกเวน้ความรับผิดท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ีการศึกษาวิจยัทางนิติศาสตร์โดยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิจยั

เอกสาร (Documentary Research) ทั้ งจากตําราวิชาการ คําอธิบายกฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยศึกษา

วเิคราะห์ทฤษฎีและพฒันาการของกฎหมายเพ่ือวเิคราะห์ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะศึกษา

วิเคราะห์ปัญหากฎหมาย (Legal Analysis) ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคตามหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด แต่มี
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ขอ้ยกเวน้ความรับผิดท่ีอาจกระทบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย แลว้วิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมาย เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครองและเยยีวยาอยา่งเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 

6. สรุปผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดในผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือการนาํหลกัความรับ

ผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) มาใช้ในคดีเก่ียวกับความรับผิดในผลิตภณัฑ์ (Product Liability) โดยยกเลิก

หลกัความรับผิดตามสญัญาในระบบเดิม หรือการนาํหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดมาปรับใชใ้นคดีละเมิดเพ่ือการ

คุม้ครอง ส่งผลให้ผูผ้ลิตตอ้งให้ความสําคญักบัคุณภาพของสินคา้ เพราะหากมีสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัออกสู่ตลาด 

ผูผ้ลิตก็ตอ้งรับผดิในความเสียหายตามหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability)  

ในประเทศไทย มีการตราพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

พ.ศ.2551 โดยนาํหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดมาคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากการใชสิ้นคา้ท่ีไม่

ปลอดภยั ซ่ึงเม่ือใชบ้งัคบัไประยะหน่ึงก็พบวา่พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่

ปลอดภยั พ.ศ.2551 มีหลกัเกณฑแ์ละบทบญัญติับางประการท่ีอาจเป็นเหตุหลุดพน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการ

ได ้ซ่ึงกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายดงัต่อไปน้ี  

1) ปัญหาการนาํหลกัความพึงคาดหมายไดข้องผูบ้ริโภค มาใชเ้พียงหลกัเดียวอาจเกิดปัญหาการปรับใช้

เพ่ือคุม้ครองผูเ้สียหายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะในบางกรณี หากไม่สามารถใชห้ลกัน้ีไดก็้จะเกิดปัญหา

วา่แลว้จะใชห้ลกัใด ในสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบการมีอาํนาจต่อรองเหนือผูบ้ริโภค และการผลิตท่ีมีความ

ซบัซอ้นใชเ้ทคโนโลยีสูง มีการกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคหลายชั้น ผูบ้ริโภคจึงอาจไม่ไดรั้บความคุม้ครอง จึงเห็น

ควรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั อาทิ หลกัความเส่ียง หลกัอรรถประโยชน์และหลกัความ

ประมาทเลินเล่อ ตามแนวคิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และสหภาพยุโรป มาบัญญัติไวใ้น

พระราชบัญญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 เพ่ือให้มีหลกัเกณฑ์

พิจารณาสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัครบถว้นสมบูรณ์ เพ่ืออุดช่องวา่งกฎหมายน้ีในกรณีท่ีขอ้เท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่

อาจนาํหลกัความคาดหมายไดข้องผูบ้ริโภคมาใชไ้ด ้ 

2) ปัญหาการใหค้าํนิยามของคาํวา่ “สินคา้” ท่ีบญัญติัยกเวน้ “สินคา้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง” ไม่

ตอ้งอยูใ่นบงัคบัหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด ตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้

ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 ซ่ึงในสภาวะปัจจุบนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีอาํนาจต่อรองทางธุรกิจเหนือผูบ้ริโภค หากกลุ่ม

ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งการผลกัดนัใหสิ้นคา้ชนิดใดไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดก็

อาจใชก้ลไกทางเศรษฐกิจหรือสังคมผลกัดนัผ่านผูมี้อาํนาจตามกฎหมายให้กระทาํได ้ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคไม่ได้

รับความคุม้ครองความเสียหายจากสินคา้ท่ีไดรั้บการยกเวน้ จึงเห็นควรเพ่ิมเติมบทบญัญติัวรรคสองของนิยาม 

“สินคา้” โดยเพ่ิมเง่ือนไขของการประกาศกฎกระทรวงให้กระทาํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ

กาํหนดเง่ือนไขการประกาศยกเวน้สินคา้บางประเภทไวโ้ดยกฎกระทรวงอยา่งเคร่งครัดและกระทาํไดย้าก และ

เห็นควรกาํหนดใหสิ้นคา้เกษตรไม่แปรรูป หรือสินคา้เกษตรปฐมภูมิของเกษตรกรรายยอ่ย ไดรั้บการยกเวน้ไม่อยู่

ภายใตบ้งัคบัของหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมนิยาม “ผลิตผลเกษตรกรรม” ยกเวน้สินคา้เกษตรไม่
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แปรรูปของเกษตรกรรายยอ่ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจกัรพงษ ์บุญอํ่า (2552)   ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัการของ

กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดในผลิตภณัฑ ์(Product Liability Law) ท่ีมุ่งจะใชบ้งัคบักบัการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 

มากกวา่ท่ีจะบงัคบัสินคา้เกษตรไม่แปรรูป  

 3) ปัญหาการยกเวน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการตามมาตรา 7 ภายใตส้ภาพของตลาดท่ีผูป้ระกอบการ

มีอาํนาจต่อรองเหนือผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการยอ่มสามารถนาํสืบใหห้ลุดพน้ความรับผิดไดโ้ดยง่าย  และเป็นการ

ยากท่ีผูบ้ริโภคจะทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตท่ีเป็นผลให้สินคา้ไม่ปลอดภยั  การบญัญติัยกเวน้ความ

รับผิดไวต้ามมาตรา 7 จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเจตนารมณ์ของหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดท่ีคุม้ครอง

ผูเ้สียหายไม่ตอ้งพิสูจน์ความไม่ปลอดภยัของสินคา้ อยา่งไรก็ตาม หลกัเกณฑค์วามรับผิดโดยเคร่งครัดจะตอ้งไม่

เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแข่งขนัทางธุรกิจ จึงเห็นควร

เพ่ิมเติมเหตุหลุดพน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการตามมาตรา 7 โดยนาํหลกัเร่ือง State of the Art Defense ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดในผลิตภณัฑข์องต่างประเทศมาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีความรู้และเทคโนโลยใีนขณะผลิต

และวางจาํหน่ายสินคา้ ยงัไม่สามารถพิสูจน์ถึงความผิดปกติชาํรุดบกพร่องของสินคา้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของจกัรพงษ ์บุญอํ่า (2552)  และเห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติักฎหมาย กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีเป็น

เหตุท่ีจะหลุดพน้จากความรับผิดของผูป้ระกอบการ ตามมาตรา 7 ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้กาํหนดให้มีการทดสอบ หรือ

พิสูจน์สินคา้โดยหน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วยทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้ท่ีไดม้าตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ

ใหผ้ลการพิสูจน์ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย โดยผูป้ระกอบการจ่ายค่าป่วยการและค่าใชจ่้าย  

 4) ปัญหาการตีความขอบเขตความรับผิดต่อความเสียหายต่อจิตใจ ตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 บญัญติัความรับผิดของผูป้ระกอบการให้รวมถึงความ

เสียหายต่อจิตใจดว้ย โดยให้อยูใ่นดุลพินิจของศาลว่าจะกาํหนดความรับผิดค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อ

จิตใจหรือไม่เพียงใด และมีเง่ือนไขวา่ความเสียหายต่อจิตใจตอ้งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเสียหายทางกายภาพ 

จึงมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายก็คือ ถา้ผูเ้สียหายมีความเสียหายต่อจิตใจอยา่งรุนแรง แต่มิไดมี้ความเสียหายท่ีเกิด

อนัตรายต่อร่างกาย สุขภาพหรืออนามยั จะไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อจิตใจ ท่ีสามารถ

เรียกไดต้ามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ หรือกรณีไม่ไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ อนามยั แต่มีอาการหวาด

ผวาประสาทหลอน จะอยู่ในความหมายของความเสียหายต่อจิตใจหรือไม่ จึงเห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์

การกาํหนดและพิจารณาค่าเสียหายต่อจิตใจท่ีชดัเจน ครอบคลุม ถึงการเรียกร้องค่าเสียหายต่อจิตใจในทุกกรณี 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีเง่ือนไขวา่ความเสียหายต่อจิตใจจะตอ้งเป็นผลต่อเน่ืองมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ 

หรืออนามยัเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวาสินี แสงแกว้ (2554) นอกจากน้ี ควรมีการแกไ้ขกฎหมาย เพ่ิมเติมบทนิยาม

ความเสียหายต่อสุขภาพ และความเสียหายต่ออนามยัดว้ย 

 5) ปัญหากรณีผูป้ระกอบการแจง้ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคให้รู้วา่เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั จะถือว่าผูบ้ริโภครู้

แลว้วา่สินคา้เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั แลว้อา้งเป็นขอ้ต่อสูย้กเวน้ความรับผิดตามมาตรา 7 (2) ไดห้รือไม่นั้น กรณี

น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวรรณ ช่างเพชรผล (2555) วา่แมใ้นทา้ยท่ีสุด การท่ีผูป้ระกอบการแจง้วา่สินคา้เป็น

สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ไม่ไดท้าํให้ผูป้ระกอบการหลุดพน้ความรับผิดเพราะการแจง้วา่สินคา้เป็นสินคา้ไม่ปลอดภยั

แต่อยา่งใด แต่การท่ีผูบ้ริโภคยอ่มคาดเห็นถึงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยันั้น หากผูบ้ริโภค

ไดต้ดัสินใจใชห้รือบริโภคสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัจึงเสมือนเป็นการท่ีผูบ้ริโภคยินยอมท่ีจะรับภาระหรืออนัตรายท่ี
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เกิดข้ึน เม่ือผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความยนิยอมในเร่ืองดงักล่าวดว้ยตนเองแลว้ ก็ยอ่มไม่มีเหตุท่ีจะให้ผูป้ระกอบการตอ้ง

มารับภาระความรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  แต่ก็ควรท่ีจะกาํหนดมาตรการทางกฎหมายอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงข้ึน เพ่ือมิให้ปัญหาน้ีถูกนาํไปอา้งและตีความผิดพลาดคลาดเคล่ือน จนกระทบต่อสิทธิของผูบ้ริโภค หรือ

ผูเ้สียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัได ้ จึงเห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมเหตุหลุดพน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการตาม

มาตรา 7 (2) แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีควรไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 โดย

นาํ “หลกัความสมคัรใจท่ีจะรับความเส่ียง (Assumption of Risk)” ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มาใชบ้งัคบัใน

พระราชบญัญติัน้ี  

  บทสรุปของการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี ก็คือการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัความรับ

ผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ.2551 ท่ียงัมีปัญหาในการบงัคบัใช ้เน่ืองจากช่องวา่งของ

กฎหมาย ซ่ึงผูศึ้กษาวจิยัคน้พบและนาํเสนอขอ้เสนอแกปั้ญหาทางกฎหมาย โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัท่ีมีปัญหา

ในการบังคบัใชแ้ละหรือมีปัญหาในการตีความ เพ่ือให้บทบัญญติักฎหมายฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ และใชเ้ป็น

เคร่ืองมือทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคและผูเ้สียหายจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหากรณีเหตุหลุดพน้จากความรับผิดของผูป้ระกอบการจาก

การบงัคบัใชก้ฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนในประเทศไทยทั้ง 5 ประเด็นแตกต่างกนั จึงเป็นแนวทาง

ให้ผูส้นใจสามารถนาํประเด็นการศึกษาทั้ง 5 ประเด็นน้ีไปทาํการศึกษาวิจยัเชิงลึกในแต่ละประเด็นโดยละเอียด

ต่อไป โดยควรศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับงานวิจัยของต่างประเทศ ทั้ งน้ี เพ่ือท่ีจะพฒันากฎหมายความรับผิดใน

ผลิตภณัฑ์ให้ก้าวทันกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยั และเพ่ือเป็น

แรงผลกัดนัให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัตั้งกองทุนเยียวยาเพ่ือผูเ้สียหายจากสินคา้ไม่ปลอดภยั  อนัจะทาํให้การ

บงัคบัใช้กฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ์เกิดประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ   โดยท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายอยา่งเป็นธรรมและรวดเร็ว  
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มุ่งเนน้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุน

หมุนเวียน ประกอบดว้ย วงจรเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ หน้ีสินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 

กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จาํนวนทั้งส้ิน 449 บริษทั ผูว้จิยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

เพ่ือการวิจยัจาํนวน 212 บริษทั ท่ีมีขอ้มูลงบการเงินครบถว้นในแต่ละปี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือการ

วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 ผลการศึกษาพบว่า วงจรเงินสดมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทั 

ในขณะท่ีลูกหน้ีการคา้และหน้ีสินหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์สําหรับ

การจดัการเงินทุนหมุนเวยีนซ่ึงประกอบดว้ยสินคา้คงเหลือและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเงินทุนหมุนเวยีน วงจรเงินสด อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การประเมินมูลค่าของกิจการนั้น นกัวิเคราะห์จาํเป็นตอ้งทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของกิจการก่อน โดย

การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการ ในปัจจุบนัการคาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงินหรือการเปรียบเทียบ

ขอ้มูลในงบการเงินสามารถกระทาํไดง่้ายและรวดเร็วโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงันั้นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ

ของนกัวเิคราะห์ คือการแปลผลท่ีได ้ซ่ึงนกัวเิคราะห์จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจ

และสภาพปัจจุบันของธุรกิจ เพ่ือประเมินความสําเร็จของกลยทุธ์จากการวดัความสามารถในการทาํกาํไรของ

กิจการ ทั้งน้ี นุจรี พิเชฐกลุ (2559) ไดใ้หห้ลกัเกณฑท่ี์นกัวเิคราะห์นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ

กิจการมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity) หรือความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพย์

หมุนเวียนให้เป็นเงินสด เพ่ือนาํไปชาํระหน้ีหน้ีสินหมุนเวียน 2) ภาระหน้ีสิน (Leverage) และความสามารถใน

การชาํระค่าใชจ่้ายทางการเงิน (Coverage) 3) ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน หรือประสิทธิภาพในการบริหาร

สินทรัพย ์(Asset Management Efficiency) เป็นการใช้ทรัพยสิ์นของกิจการให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้

เพียงใด และ 4) ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) ซ่ึงพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการ 

 หลกัการบริหารสภาพคล่องภายในองคก์ร บริษทัตอ้งสามารถสร้างเงินท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานใหมี้วงจร

ท่ีพอเหมาะกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัซ่ึงเป็นการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียน (Working capital 

management) เพ่ือใชใ้นกิจกรรมการดาํเนินงานปกติ ทั้งน้ี เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์(2556) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์

ในการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีน เพ่ือใหธุ้รกิจมีสภาพคล่อง มีกาํไร และเนน้การบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีน

และหน้ีสินหมุนเวียนให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยปัจจัยท่ีสําคัญต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมี

ประสิทธิภาพไดแ้ก่ วงจรเงินสด (ระยะเวลาสินคา้คงเหลืออยู่ในคลงัสินคา้ บวก ระยะเวลาการรับชาํระหน้ี ลบ 

ระยะเวลาการจ่ายชาํระเงินใหเ้จา้หน้ี) การจดัการสินคา้คงคลงั การใหสิ้นเช่ือและการจดัการลูกหน้ี 

 จากการศึกษา Deloof (2003) ได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในประเทศเบลเยี่ยม โดยใชก้าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน (net operation 

income) และกาํไรขั้นตน้จากการดาํเนินงาน (gross operating income) เป็นตวัช้ีวดัด้านความสามารถในการทาํ

กาํไร และใชว้งจรเงินสดเป็นตวัช้ีวดัการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ผลจากการทดสอบพบวา่ กิจการสามารถเพ่ิม

ความสามารถในการทาํกาํไรได ้โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ี และลดระยะเวลาการหมุนเวียน

ของสินคา้คงเหลือ  
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นอกจากน้ี Abdul Raheman and Mohamed Nasr (2007) ไดท้าํการวิจยัผลกระทบของการจดัการเงินทุน

หมุนเวยีนและสภาพคล่องของกิจการท่ีมีต่อกาํไรจากการดาํเนินงานสุทธิของบริษทัในประเทศปากีสถาน โดยใช้

ขอ้มูลในงบการเงินของกิจการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-2004 จาํนวน 94 บริษทั ของบริษทัจดทะเบียนใน Karachi Stock 

Exchange โดยใชร้ะยะเวลาในการจดัเก็บเงินจากลูกหน้ี ระยะเวลาในหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาใน

การจ่ายชําระหน้ีและวงจรเงินสดเป็นเคร่ืองมือวดัการจดัการเงินทุนหมุนเวียน และได้หาความสัมพนัธ์ของ

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อกาํไรสุทธิของกิจการดว้ย  ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเงินทุนหมุนเวียนมี

ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความสามารถในการทาํกาํไร นัน่คือถา้วงจรเงินสดเพ่ิมข้ึนจะส่งผลกระทบทาํใหก้าํไรของ

กิจการลดลง ผูบ้ริหารสามารถเพ่ิมมูลค่าในส่วนของกําไรโดยลดระยะเวลาของวงจรเงินสดลง นอกจากน้ี

ผลการวิจยัพบวา่สภาพคล่องจากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความสามารถในการทาํ

กาํไร ในขณะท่ีขนาดของธุรกิจมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถในการทาํกาํไร 

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์ถึง

ความสามารถในการทาํกาํไรซ่ึงพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการ 

  

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์อง 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย  

  ในการศึกษาคร้ังน้ี จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งของ Deloof (2003) และ 

Raheman & Nasr (2007) จึงไดน้าํมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

  ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

การจดัการเงนิทุนหมนุเวยีน 

-วงจรเงินสด 

-ลูกหน้ีการคา้ 

-สินคา้คงเหลือ 

-หน้ีสินหมุนเวยีน 

-เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์อง 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติย

ภูมิ (Secondary data) จากงบการเงินประจาํปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 การศึกษาวจิยัน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินประจาํปี ในช่วงปี 2555-2559 ของบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มประชากรท่ีใช้สําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลไม่รวมบริษทักลุ่มธุรกิจ

การเงิน บริษทัท่ีอยูใ่นแผนฟ้ืนฟ ูธุรกิจขนาดกลาง (MAI) และกองทุนต่างๆ จาํนวน 449 บริษทั ผูว้จิยักาํหนดกลุ่ม

ตวัอย่างเพ่ือการวิจยัทั้ งส้ินจาํนวน 212 บริษทั โดยการคาํนวณจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro 

Yamane โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย 

ดงัต่อไปน้ี 

1.  วงจรเงินสด    

2.  ลูกหน้ีการคา้       

3.  สินคา้คงเหลือ   

4.  หน้ีสินหมุนเวยีน   

5.  เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ   

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากงบ

การเงินประจาํปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 จากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.setsmart.com)  

เพ่ือใชท้ดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ประกอบด้วย รายงานประจาํปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จาํนวนทั้งส้ิน 212 บริษทั การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

อยา่งง่ายและใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

 

 

 

http://www.setsmart.com/
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กลุ่มอุตสาหกรรม จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 24 

2. สินคา้อุปโภคบริโภค (CONSUMP) 19 

3. สินคา้อุตสาหกรรม (INDUS) 41 

4. อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) 44 

5. ทรัพยากร (RESOURC) 18 

6. บริการ (SERVICE) 47 

7. เทคโนโลย ี(TECH) 19 

รวม 212 

 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 

   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการแจกแจงหรือ

อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของ

ขอ้มูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เม่ือไดต้วัแปรแลว้จะนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้ งหมดมาวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis : MRA) เพ่ือวเิคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีความสมัพนัธ์กนั

หรือไม่และมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมติฐานเม่ือระดบันยัสาํคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบั

นยัสาํคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย วงจรเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 

สินคา้คงเหลือ หน้ีสินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

แสดงในตารางท่ี 1 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 วงจรเงินสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 182.09 วนั ค่าตํ่าสุดมีมูลค่าเท่ากับ (815.31) วนั และมีค่าสูงสุดมีมูลค่า

เท่ากบั 4,147.51 วนั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 376.64 วนั แสดงถึงจาํนวนวนัของวงจรเงินสดมีค่าแตกต่าง

กนัมากในแต่ละบริษทั 

 ลูกหน้ีการคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1,078,535.73 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุดมีมูลค่าเท่ากับ 300.08 ลา้นบาท และ

ค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบั 28,289,142.39 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2,658,277.94 ลา้นบาท แสดงถึง 

มูลค่าของลูกหน้ีการคา้มีค่าท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 
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 สินคา้คงเหลือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1,074,345.63 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุดมีมูลค่าเท่ากับ 27.72 ลา้นบาท และ

ค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบั 42,361,363.19 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3,067,295.77 ลา้นบาท แสดงถึง 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือมีค่าท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 

 หน้ีสินหมุนเวียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5,015,383.85 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุดมีมูลค่าเท่ากับ 3,660.00 ลา้นบาท 

และค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบั 190,498,502.00 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16,037,887.32 ลา้นบาท 

แสดงถึง มูลค่าของหน้ีสินหมุนเวยีนมีค่าท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 

 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6,642,697.58 ลา้นบาท ค่าตํ่าสุดมีมูลค่าเท่ากบั 4,305.12 ลา้น

บาท และค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบั 390,090,026.36 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 23,315,736.69 ลา้น

บาท แสดงถึง มูลค่าของเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิมีค่าท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 6.73 ค่าตํ่าสุดมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ (61.33) และ

ค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 51.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบัร้อยละ 10.19 แสดงถึง อตัราร้อยละของอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีค่าไม่แตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 

 

ตารางที ่1 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตวัแปร  ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

วงจรเงินสด (815.3) 4,147.51 182.09 376.64 

ลูกหน้ีการคา้ 300.08 28,289,142.39 1,078,535.73 2,658,277.94 

สินคา้คงเหลือ 27.72 42,361,363.19 1,074,345.63 3,067,295.77 

หน้ีสินหมุนเวยีน 3,660.00 190,498,502.00 5,015,383.85 16,037,887.32 

เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ 4,305.12 390,090,026.36 6,642,697.58 23,315,736.69 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (61.33) 51.57 6.73 10.19 

  

การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

เป็นสถิติท่ีใช้เพ่ือการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามีความสัมพนัธ์กันมากน้อยเพียงใดและ

เพ่ือให้ทราบวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใดซ่ึงการทดสอบค่าทางสถิติ

เม่ือนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าสรุปและนาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปช่วยหาค่าสมัพนัธ์ทางสถิติ  

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบดงัน้ี  

ตวัแปรอิสระ     คือ   วงจรเงินสด 

    ลูกหน้ีการคา้ 

    สินคา้คงเหลือ 

    หน้ีสินหมุนเวยีน  

    เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ 

          ตวัแปรตาม      คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
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 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing)  จะเร่ิมดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 

(multiple regression analysis)  โดยใช้ห น่ วยวิ เคราะห์ ทั้ งห มดจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึ งเป็ น วิธีการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวั และตวัแปรตาม 1 ตวั เพ่ือให้ไดค้าํตอบจาก

การทดสอบตามสมมติฐาน ผลจากการทดสอบจากตารางท่ี 2 ปรากฏวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  มีค่า

เท่ากบั  0.30  แสดงว่า การจดัการเงินทุนหมุนเวียน  ซ่ึงประกอบดว้ยวงจรเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ 

หน้ีสินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ได้ร้อยละ 30 ส่วนอีกร้อยละ 70 เกิดจากผลกระทบอ่ืนท่ีไม่ได้นํามาพิจารณา สําหรับการทดสอบสมมติฐาน 

สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1  ความสัมพนัธ์ระหว่างวงจรเงินสดกับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ วงจรเงินสดมีความสมัพนัธ์เชิงลบ

กับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.02 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

 สมมติฐานท่ี 2  ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกหน้ีการคา้กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกหน้ีการคา้มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.01 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

 สมมติฐานท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหว่างสินคา้คงเหลือกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สินคา้คงเหลือไม่มีความสัมพนัธ์

กับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.74 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

สมมติฐานท่ี 4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน้ีสินหมุนเวียนกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ หน้ีสินหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.04 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

 สมมติฐานท่ี 5  ความสัมพนัธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนสุทธิกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิไม่

มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

มีค่า Sig. เท่ากบั 0.69 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การจดัการเงนิทุนหมนุเวยีน 

Standardized 

Coefficients Beta t Sig. 

วงจรเงินสด -0.52 2.70 0.02* 

ลูกหน้ีการคา้ 0.22 2.45 0.01* 

สินคา้คงเหลือ 0.41 1.86 0.74 

หน้ีสินหมุนเวยีน 0.38 1.44 0.04* 

เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ 0.65 0.42 0.69 

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

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า การจดัการเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงใช้

วงจรเงินสดเป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยข์องบริษทั ณ ระดบันัยสาํคญั 0.05 กล่าวคือ หากบริษทัไดด้าํเนินการลดระยะเวลาของวงจรเงินสดให้

สั้นลง จะทาํให้กิจการสามารถเพ่ิมกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานให้เพ่ิมข้ึน มีสภาพคล่องดีและสามารถนํา

สินทรัพยไ์ปลงทุนหมุนเวียนเพ่ือสร้างกาํไรเขา้มาสู่กิจการได้ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Deloof (2003) ท่ีได้

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัเบลเยี่ยม 

ผลการวิจยัพบว่า กิจการสามารถเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรได้ โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจาก

ลูกหน้ี และลดระยะเวลาการหมุนของสินคา้คงเหลือ นอกจากน้ีความสามารถในการทาํกาํไรยงัมีความสมัพนัธ์เชิง

ลบกบัระยะเวลาในการชาํระหน้ี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Abdul Raheman and Mohamed Nasr (2007) ได้

ทาํการวิจยัผลกระทบของการจดัการเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของกิจการท่ีมีต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน

สุทธิของบริษทัในประเทศปากีสถาน ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั

ความสามารถในการทาํกาํไร นัน่คือถา้วงจรเงินสดเพ่ิมข้ึนจะส่งผลกระทบทาํให้กาํไรของกิจการลดลง ผูบ้ริหาร

สามารถเพ่ิมมูลค่าในส่วนของกาํไรโดยลดระยะเวลาของวงจรเงินสดลง นอกจากน้ี กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ 

(2559) ไดศึ้กษาผลงานวิจยัท่ีมาสนับสนุนแนวความคิดว่าการลดวงจรเงินสดจะช่วยเพ่ิมผลการดาํเนินงานของ

กิจการได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั หรือธุรกิจขนาดย่อม เช่น Wang (2002) วิเคราะห์บริษทัญ่ีปุ่นและ

บริษทัไตห้วนั Lazaridis and Tryfonidis (2010) ใชต้วัอยา่งบริษทัจดทะเบียนใน Athens Stock หรือ Dong and Su 

(2010) ใชต้วัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในเวยีดนาม และ Abuzayed (2012) ใชต้วัอยา่งบริษทัจดทะเบียนใน Amman 

Stock Exchange ซ่ึงทุกงานวจิยัพบวา่ การลดวงจรเงินสดทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของกิจการดีข้ึน 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยงัพบอีกว่าลูกหน้ีการค้าและหน้ีสิน
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หมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ สมเกียรติ      

วรประสิทธิคุณ (2553) ไดท้าํการศึกษาถึงผลกระทบของการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อความสามารถในการ

ทาํกาํไรของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ทย ผลการวจิยัพบวา่ สินทรัพยห์มุนเวยีน และหน้ีสินรวม 

ส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อมัรินทร์ 

สิทธิโค่ง (2559) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของธุรกิจกบัการจดัการเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วนทุนหมุนเวียน มี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัในทิศทางเดียวกนั แสดงวา่มูลค่าของลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากยอดขายของ

กิจการเพ่ิมข้ึน หากกิจการมีการจดัการลูกหน้ีการคา้ท่ีดีและมีการควบคุมค่าใชจ่้ายอย่างมีประสิทธิภาพแลว้จะ

ส่งผลทาํให้กิจการสามารถทาํกาํไรหรือหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยไ์ด้เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การ

พยายามชาํระเงินใหเ้จา้หน้ีชา้ลงหรือการเพ่ิมสดัส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนนั้น ทาํให้กิจการมีเงินสดมาหมุนเวยีน

ภายในกิจการได้โดยไม่ต้องเสียตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน เป็นผลให้กิจการมีสภาพคล่องโดยการใชห้น้ีสิน

หมุนเวยีนเหล่าน้ีเป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุนของกิจการท่ีจะนาํไปหาผลตอบแทนใหเ้พ่ิมข้ึนได ้

 อยา่งไรก็ตาม ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงประกอบดว้ยสินคา้คงเหลือและเงินทุน

หมุนเวยีนสุทธิไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) หากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความมุ่งหวงัให้กิจการเกิดสภาพ

คล่องภายในองคก์ร และสามารถนาํสินทรัพยไ์ปบริหารเพ่ือสร้างกาํไรเพ่ิมมากข้ึนนั้น บริษทัสามารถกระทาํได้

โดยการลดวงจรเงินสด โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ลดระยะเวลาการหมุนของสินคา้คงเหลือ 

และการเพ่ิมระยะเวลาในการจ่ายชาํระหน้ีสินออกไป อยา่งไรก็ตามบริษทัตอ้งคาํนึงถึงยอดขาย สภาวการแข่งขนั

ของตลาด นโยบายการดาํเนินงานและความสามารถในการจดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว โดยเลือกสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพยภ์ายใต้ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนตรวจวดัระดับเงินทุน

หมุนเวยีนเป็นระยะเพ่ือประเมินความคุม้ค่าในการลงทุน 

(2) การท่ีปริมาณของลูกหน้ีการคา้และหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจะส่งผลทาํให้กิจการสามารถทาํ

กาํไรหรือหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยไ์ดเ้พ่ิมข้ึนนั้น บริษทัตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการลูกหน้ี และหน้ีสินหมุนเวียนต่างๆ ด้วย เน่ืองจากแนวโน้มคุณภาพสินเช่ือท่ีด้อยลงของบางกลุ่มธุรกิจ

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ีมีพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (search for 

yield) โดยไม่คาํนึงถึงความเส่ียงอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของเงินทุนเคล่ือนยา้ย

และอตัราดอกเบ้ียในตลาดพนัธบตัรท่ีอาจปรับข้ึนสูงและรวดเร็ว ซ่ึงจะกระทบต่อตน้ทุนการกูย้มืและการต่ออายุ

เงินกูย้มืของภาคธุรกิจได ้
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ควรแยกศึกษาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือ

สามารถทาํการเปรียบเทียบในแตล่ะกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน  

(2) ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยข์องบริษทันั้น ควรศึกษาในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ย เน่ืองจากเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเลก็

การบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีนจะมีความสาํคญัมากกวา่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ความสาํเร็จในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ คณบดีคณะบัญชี ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้การสนับสนุน ให้ความรู้ 

คาํปรึกษาและคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ท่ีมีคุณค่าอยา่งดียิง่  นอกจากนั้นผูว้ิจยัขอขอบคุณ คณาจารยค์ณะบญัชี 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม รวมทั้งครอบครัวท่ีคอยใหค้วามสนบัสนุน  แสดงความห่วงใย ให้กาํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํและ

มีส่วนช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอมาซ่ึงทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐในมุมมองของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ในดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม ดา้นการประเมิน

ความเส่ียง ดา้นกิจกรรมการควบคุมดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นการติดตามและประเมินผล ท่ีมีต่อ

คุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ทาํการศึกษาขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ สาํนักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน ซ่ึงไดรั้บการตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 283 ฉบบั แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร

วเิคราะห์เชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษาในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูลของกลุ่มตวัแปรท่ีเก็บรวบรวมได ้และ

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสิทธิภาพควบคุมภายใน 1) ด้าน

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 2) ด้านการประเมินความเส่ียง 3) ดา้นกิจกรรมการควบคุม4) ด้านสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และ 5) ดา้นการติดตามและประเมินผล มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ; 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตกตํ่าทาํให้ธุรกิจประสบความเสียหาย เกิดจากความไม่โปร่งใสและการ

ขาดวินัยทางการเงินจึงทาํให้หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนตะหนักในเร่ืองของการกาํกับดูแลและการ

บริหารท่ีดี รัฐบาลจึงพยายามท่ีจะพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจโดยการปรับเปล่ียนนโยบาย ปรับปรุงการดาํเนินงานตลอดจน

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดร่้วมมือร่วมใจในการท่ีจะช่วยในการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ ทั้งน้ีหน่วยงานกาํกบัดูแล 

เช่น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดวิธีการท่ีจะทําให้

หน่วยงานภาครัฐสามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั และช่วยป้องกนัหรือลดความ

เส่ียงจากการผิดพลาด หรือความเสียหาย โดยการนาํหลกัการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมภายในของคณะกรรมการร่วม

ของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ซ่ึงได้รวมตัวกันเรียกว่า (COSO :Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 

Commission )โดยไดอ้อกแบบการป้องกนัการทุจริต และจดัทาํแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน อนัทาํใหก้าร

ควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารทุกระดบัใชไ้ปสู่การกาํกบัดูแลท่ีดี โดยเช่ือวา่ถา้หน่วยงานใดมีการควบคุม

ภายในท่ีดียอ่มทาํใหป้ระสบความสาํเร็จสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนด  

 งบการเงินเป็นการนาํเสนอฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทางการเงินของหน่วยงานอย่างมีแบบ

แผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ กระแสเงินสดของหน่วยงาน 

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน  กลุ่มต่าง ๆ นอกจากน้ี งบการเงินยงัแสดงถึงผล

การบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของหน่วยงาน เพ่ือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว (สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์2560) ในการบริหารจดัการหน่วยงานใหป้ระสบความสาํเร็จได้

นั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลทางบญัชีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารจดัการ ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลทางบญัชีท่ีช่วยให้

ผูบ้ริหารตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพควรตอ้งมีลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินท่ีมี

ประโยชน์ จึงจะให้ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน หน่วยงานภาครัฐไดก้าํหนด ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
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(สํานักมาตรฐานดา้นการบญัชีภาครัฐ, 2546) ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้

 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุม

ภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนดการส่งเสริมการพฒันาและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน หากหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ จะทําให้รายงานทางการเงินของ

หน่วยงานนั้นมีคุณภาพสูงตามไปดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงาน

ภาครัฐในมุมมองของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

            ตวัแปรอสิระ (Independent  Variable)          ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) 

         

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า

วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กบัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

   1.ประชากร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน 3,296 คน (คําสั่ง

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, ท่ี 177/2561 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561) 

 

คุณภาพรายงานทางการเงนิ 

1. ความเขา้ใจได ้ 

2. ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

3. ความเช่ือถือได ้

4. ความเปรียบเทียบกนัได ้

 

 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 

2. ดา้นการประเมินความเส่ียง 

3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 

4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 

5. ดา้นการติดตามและประเมินผล 
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  2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 356 คน ท่ีได้

จากการกาํหนดขนาดตวัอยา่งใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ ประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายใน ประกอบดว้ย 

2. ตวัแปรตาม คือ คุณภาพรายงานทางการเงิน 

ประกอบดว้ย 

1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 2.1 ความเขา้ใจได ้ 

1.2 ดา้นการประเมินความเส่ียง 2.1 ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

1.3 ดา้นกิจกรรมการควบคุม 2.1 ความเช่ือถือได ้

1.4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 2.1 การเปรียบเทียบกนัได ้

1.5 ดา้นการติดตามและประเมินผล  
   

        4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ขั้นตอนท่ี 1 ดาํเนินการจดัทาํแบบสอบถามตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างพร้อมกบัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

  ขั้นตอนท่ี 2 ดาํเนินการจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์, Line ถึงเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน จาํนวน 356 ฉบบั 

  ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือครบกาํหนดไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมา จาํนวน 283 ฉบบั  

  ขั้นตอนท่ี 4 ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บการ

ตอบกลบัคืน จาํนวน 283 ฉบบั ซ่ึงมีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 283 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Aaker, Kumar และ Day (2001) ไดน้าํเสนอวา่ การส่งแบบสอบถามตอ้งมีอตัราตอบกลบัอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จึงถือ

วา่ยอมรับได ้  

  ขั้นตอนท่ี 5 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด และนาํขอ้มูลจาก

แบบสอบถามท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหา

ค่าความถ่ีและร้อยละ 

 ตอนท่ี 2 และ 3 การวเิคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน โดยใชว้ธีิการประมวลผลทางหลกัสถิติเชิงพรรณนานาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ

ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนาํเสนอขอ้มูล ในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย

และสรุปผลการดาํเนินการวิจยั ซ่ึงกาํหนดการให้คะแนนคาํตอบของแบบสอบถามแลว้หาค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑ์

ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
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ตอนท่ี 4 การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 383 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 70.67) รองลงมาเป็น

ชาย จาํนวน 83 (ร้อยละ 29.33) ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 35 ปี (ร้อยละ 66.08) สถานภาพโสด (ร้อยละ 55.83) สําเร็จ

การศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 61.13) ประสบการณ์ในการทาํงาน 2 – 5 ปี (ร้อยละ 55.48) รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 25,001-30,000 (ร้อยละ 45.59) ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการ (ร้อยละ 48.76) รองลงมาเป็น

นกัวชิาการชาํนาญการ (ร้อยละ 42.76)  

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน X  S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 3.76 0.51 มาก 

ดา้นการประเมินความเส่ียง 3.36 0.58 ปานกลาง 

ดา้นกิจกรรมการควบคุม 3.60 0.50 มาก 

ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 3.71 0.45 มาก 

ดา้นการติดตามและประเมินผล 3.52 0.53 ปานกลาง 

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยภาพรวมแล้วผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความเห็นในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัให้มีกาํหนดนโยบาย

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายกลยทุธ์การดาํเนินงานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหข้า้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง ทราบทัว่

กนั 2) ดา้นการประเมินความเส่ียง โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 

3.36) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานดา้นจดัการความเส่ียงใน

แผนตามภารกิจหลกัอยา่งชดัเจนสามารถวดัผลไดแ้ละเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดบัทราบและเขา้ใจตรงกนั 3) 

ดา้นกิจกรรมการควบคุม โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํเอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง ตามระบบการควบคุมภายในกาํหนดไวเ้อกสารและหลกัฐาน

ต่างๆ ท่ีตอ้งลงบญัชีไดผ้า่นการบนัทึกบญัชีโดยขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบและไดล้งลายมือ

ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในเอกสาร รวมถึงมีมาตรการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอยา่งรัดกุมและเพียงพอ 4) ดา้น

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคบั และมติคณะรัฐมนตรีไวอ้ย่างถูกต้อง ครบถว้น และเป็นปัจจุบัน 5) ด้านการติดตามและ

ประเมินผล โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยมีความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัการเปรียบเทียบแผนและผลการดาํเนินงาน และรายงานให้ผูบ้ริหารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการควบคุมภายในกบัคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน 

Variable 
Standardized 

Coefficients 

t- value Sig 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม .247 5.519 .000* 

การประเมินความเส่ียง .097 2.021 .044* 

กิจกรรมการควบคุม .131 2.166 .031* 

สารสนเทศและการส่ือสาร .265 4.386 .000* 

การติดตามและประเมินผล .233 4.380 .000* 

หมายเหตุ: n = 283, R2 = 0.596  F = 84.105  Sig = 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์พบวา่ R2  มีค่าเท่ากบั 0.596 หมายถึง ตวัแปรตน้ทั้งหมดสามารถอธิบายการ

ใชง้านได ้59.60% จากแบบจาํลองการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สมมติฐาน ท่ี 1 ถึง 5 ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติ

อยา่งมีนยัสาํคญั (Sig < 0.05) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง  มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัคุณภาพรายงานทางการเงิน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุม  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั

คุณภาพรายงานทางการเงิน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน   

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการติดตามและประเมินผล  มีความสมัพนัธ์เชิง

บวกกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน   

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาความสมัพนัธ์ของประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของ

หน่วยงานภาครัฐ พบวา่ 
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ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดลอ้มการควบคุมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพ

รายงานทางการเงิน โดยสะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดลอ้มการควบคุมทาํให้การควบคุมท่ีมีอยู่ได้ผลดีข้ึน ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฬาลักษณ์ ฟองมูล (2554) ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู ้สอบบัญชีต่อ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามมาตรา 404 ของกฎหมายซาเบนส์ ออกซ์เลย ์กบั

คุณภาพรายงานทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า ผูส้อบบัญชีและผูช่้วยผูส้อบบัญชีเห็นด้วยในระดับมาก ต่อ

ลกัษณะการควบคุมภายใน ในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมโดยมีความเห็นระดบัมากในทุกเร่ือง  

ผูก้าํกบัดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรตอ้งสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการ

ควบคุมภายในโดยส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคนเกิดจิตสาํนึกท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงหากหน่วยงานมีสภาพแวดลอ้ม

การควบคุมท่ีดีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เม่ือขอ้มูลทางการเงินมีคุณภาพ

ก็จะส่งผลใหร้ายงานทางการเงินนั้นมีประโยชน์และน่าเช่ือถือ  

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน เป็นความเส่ียงท่ีระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่อาจ

ป้องกนัขอ้ผิดพลาดในส่วนท่ีเกิดจากความเส่ียงไดท้ั้งหมด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มารีนี กอรา, กลุวดี ล่ิม

อุสันโน (2560) ศึกษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีและการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลต่อคุณภาพ 

รายงานทางการเงินของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน 5 จงัหวดัชายแดนใต ้พบวา่ ความเป็นมืออาชีพของ

นักบัญชีด้านทักษะทางปัญญา (IS) ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติั และหน้าท่ี (FS) และดา้นทักษะทางการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร (ICS) และการบริหารความเส่ียง ดา้นการจดัการ ความเส่ียง (RT) มี

ความสัมพนัธ์ระดบัสูงและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน (QT) ของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม ใน 5 จงัหวดัชายแดนใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัการประเมินความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและปรับเปล่ียนการควบคุมภายใน

ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ และควรเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีหน่วยงานของตนประสบอยู ่โดยตอ้ง

พิจารณาว่าความเส่ียงระดับใดท่ีหน่วยงานของตนพอจะรับได ้และพยายามจดัการให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้วธีิการอยา่งหน่ึงท่ีจะลดความเส่ียงก็คือตอ้งมีการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สกลพร พิบูลยว์งศ์ (2555) ทาํการศึกษาความคิดเห็นของนกับญัชี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในและ

สภาพแวดลอ้มภายในขององค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี พบว่า  นักบญัชีบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยท์างเลือกเพ่ือการลงทุนมีความคิดเห็นใน ภาพรวมเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในท่ีมีผลต่อ

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดงัน้ี ความคิดเห็นในภาพรวมด้านกิจกรรมการควบคุม กิจกรรมสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และ กิจกรรมการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลลทาง

บญัชี อยูใ่นระดบัมาก  

ผูบ้ริหารตอ้งจดัให้มีกิจกรรมการควบคุม ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกนัหรือลดความ

เสียหาย ความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่มอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบปฏิบติังาน ท่ีสาํคญั

หรืองานท่ีเส่ียงต่อความเสียหายตั้งแต่ตน้จนจบ  
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ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับคุณภาพ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรทิพย ์ภูถ่ีถว้น (2555) ทาํการศึกษาผลกระทบของการ

ควบคุมภายในระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา่การควบคุมภายในระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์มีความสมัพนัธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ดงันั้น สหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหมี้การ

ลงทุนในระบบสารสนเทศเพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสมกับสหกรณ์ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ได้รับการพฒันาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศและให้ความสําคญักับการควบคุมภายในระบบ

สารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถนําไปใชบ้ริหารจดัการสหกรณ์ไดท้ัน เกิดความเช่ือมัน่ในระบบ

สหกรณ์มีความเขม้แขง็ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีสารสนเทศอยา่งเพียงพอ และส่ือสารอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศ

นั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทนัเวลา หากหน่วยงานมีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีดี เหมาะสม และเพียงพอแลว้ 

ก็จะส่งผลใหร้ายงานทางการเงินมีความครบถว้น ถูกตอ้งเช่นเดียวกนั 

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดา้นการติดตามและประเมินผลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพ

รายงานทางการเงิน สมมุติฐาน โดยสะทอ้นให้เห็นวา่ ในการประเมินและติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเ้พียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัจริง และ

การควบคุมภายในดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ถาวร พรามไทย, กญัญามน วทิยา

ภูมิ และสุวรรณ  หวงัเจริญเดช (2558) ทาํการศึกษาผลกระทบของการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีตอ่

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดา้นการติดตามผล มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพขอ้มูล

ทางบญัชีโดยรวม  

ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลในระหวา่งการปฏิบติังาน และการ

ประเมินผลเป็นรายคร้ังอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในเพียงพอ 

เหมาะสม มีประสิทธิผล หรือตอ้งปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรคาํนึงถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน และความสําคญัของ

คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีโดยเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทางการบญัชีโดยสร้างเป็น

ขอ้กําหนดในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานของตนกับความสําเร็จของ

หน่วยงานเพ่ือให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงานและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางเงินเช่น ความเป็นมืออาชีพของนกั

บญัชี ทกัษะทางวชิาชีพ เพ่ือนาํขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือแนะนาํอยา่งดียิง่จาก

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิรพงษ ์ จนัทร์งาม  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวฒิุท่ีให้คาํแนะนาํรวมทั้งผูต้อบ

แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏบัิติงานสอบบัญชี 

ของผู้สอบบัญชีภาษอีากร 

THE CONDITION FACTORS HAS AN AFFECTING WITH  

AUDITING EFFICIENCY PERFORMANCE OF TAX AUDITOR 

 

นภาลยั บุญคําเมือง 

คณะบัญชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail : Naphalai1150@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูส้อบบญัชีภาษี

อากร จาํนวน 358 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์สัมประสิทธิ

สหสมัพนัธ์ และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการสอบบัญชี ทั้ ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกตอ้ง ด้านความเท่ียงธรรม           

ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัด ดา้นความสร้างสรรค ์ดา้นความสมบูรณ์ และดา้นความทนักาล อยูใ่นระดบั

มาก ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีภาพรวมคุณลกัษณะทางวิชาชีพอยู่ในระดบัมาก โดยคุณลกัษณะทางวิชาชีพ ดา้น

จรรยาบรรณวิชาชีพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ

ดา้นการใชว้จิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการสอบบญัชี ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความชดัเจน และ

ดา้นความทนักาล และ คุณลกัษณะทางวชิาชีพ ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ และดา้นการใชว้จิารณญาณในการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี แตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ระหวา่ง 

ประสบการณ์การทาํงาน และ จาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและสมัมนา 
 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, สอบบญัชี, ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 

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, One-

Way 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 งานตรวจสอบบญัชีในประเทศต่างๆ ถือเป็นวิชาชีพอย่างหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ หรือ

อาจเรียกวา่ไดว้า่วิชาชีพสอบบญัชี ซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ีมีความสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกบั 

วชิาชีพกฎหมาย วศิวกรรม สถาปัตยกรรม และการแพทยเ์ป็นตน้ (พยอม สิงห์เสน่ห์, 2545) และคุณภาพการสอบ

บญัชีเป็นผลสะทอ้นให้เห็นว่าผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานตรวจสอบความถูกตอ้งในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานตามหลกัการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี 

ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นกฎหมาย และดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ (ชนัษฎา สินช่ืน, 

2548) รวมไปถึงความถูกตอ้ง ความเป็นกลาง ความระมดัระวงั และความครบถว้น 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ตระหนักถึงการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการทํางานเสียใหม่ เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุด นั่นแสดงว่าองค์กรทั้ งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า องค์กรจะมีความ

เจริญกา้วหนา้หรือพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศไดน้ั้น ส่ิงสาํคญัประการหน่ึงอยูท่ี่ ผูป้ฏิบติังานมีคุณภาพ และสามารถ

ทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (นนัทนา ธรรมบุศย,์ 2540) ดงันั้นผูท่ี้มีประสิทธิภาพในการทาํงานจึงเป็นผูท่ี้

ฉลาดในการเรียนรู้ รู้วา่การทาํงานอยา่งไรจึงจะบรรลุผลสาํเร็จในเวลาอนัรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย อาจ

เนน้ความคุม้ค่าหรือความคุม้ทุนในการปฏิบติังานดว้ย หน่วยงานจาํเป็นจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ี

เหมาะสมกบังาน และในบางคร้ังผูส้อบบญัชีจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบ เพ่ือให้มีผลการ

ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสร้างความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจในการตรวจสอบ รวมไปถึง

คุณภาพการสอบบญัชีใหม้ากยิง่ข้ึน 
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 จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซ่ึงทาํการเก็บขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีภาษีอากร ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีส่วนส่งเสริมการ

ทาํงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางและใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ือ

ศกัยภาพในการสอบบญัชีและการบริหารงานบุคคล และเป็นกลยทุธ์ในการสร้างคุณภาพการสอบบญัชีเพ่ือเป็น

การสร้างช่ือเสียงอนัดีแก่วชิาชีพสอบบญัชีต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 (2) เพ่ือศึกษาระดบัคุณลกัษณะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 (3) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 (4) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

ระหวา่งระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชี และจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 

 (5) เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                          ตวัแปรอสิระ                                                    ตวัแปรตาม  

ข้อมูลส่วนบุคคล  

1. ระดบัการศึกษา  

2. ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชี 

3. จาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรม   

 

คุณภาพการสอบบัญชี  

1. ดา้นความถูกตอ้ง  

2. ดา้นความเท่ียงธรรม  

3. ดา้นความชดัเจน  

4. ดา้นความกะทดัรัด  

5. ดา้นความสร้างสรรค ์ 

6. ดา้นความสมบูรณ์  

7. ดา้นความทนักาล 

 

คุณลกัษณะทางวิชาชีพของ  

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  

1. ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ  

2. ดา้นการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป  

3. ดา้นการใชว้จิารณญาณในการสังเกตและ

สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี 

1. ดา้นความเช่ือถือได ้

2. ดา้นความทนัเวลา 

3. ดา้นผลงานไดม้าตรฐาน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

441 

4. สมมติฐานของการศึกษา 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี แตกต่างกันระหว่างระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชี และจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการ

สอบบญัชี 

 สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการสอบบัญชี และ คุณลกัษณะทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีภาษีอากรมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี  

 สมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพการสอบบัญชี และ คุณลักษณะทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีภาษีอากรมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบ

บญัชี และจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรม หรือสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการสอบบญัชี 2) คุณภาพการสอบบัญชี 

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความชดัเจน ดา้นความกะทดัรัด 

ดา้นความสร้างสรรค ์ ดา้นความสมบูรณ์ และ ดา้นความทนักาล 3) คุณลกัษณะทางวชิาชีพ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ ดา้นการใช้

วจิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ

เช่ือถือได ้ดา้นความทนัเวลา และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน 

        5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย จาํนวน 3,422 คน (กรมสรรพากร, 2561) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย

และใชสู้ตร Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอย่าง 5% ในการกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูส้อบบญัชีภาษีอากร จาํนวนทั้งส้ิน 358 คน 

 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  (1) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  (2) สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ตามวิธีของครอ

นบาค 

  (3) สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มประชากรใช้สถิติ

ทดสอบ t การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบ F การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สนั การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบประเมินค่า 5 ระดบั 
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       5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  (1) ดาํเนินการจดัทาํแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกบัตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  

  (2) ดาํเนินการหาขอ้มูลอีเมลล์ เบอร์โทรศพัท์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ เช่น Line ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง  

  (3) ดาํเนินการจดัส่งแบบสอบถามทางไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

  (4) ทาํการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บตอบกลบัคืน ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งส้ิน 358 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  

  (5) ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป การ

จดักระทาํขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมจากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิง

พรรณนา โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์ หาค่าทางสถิติซ่ึงประกอบดว้ย ความถ่ี และร้อยละ   

 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานการสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การนาํเสนอขอ้มูล

ในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลการวจิยั  

 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดยใชว้ธีิการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทาํงาน

ดา้นการสอบบญัชีนอ้ยกวา่ 5 ปี และเขา้รับการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวกบัการสอบบญัชีนอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อปี 

 (2) ระดบัคุณภาพการสอบบญัชี อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเท่ียงธรรม 

และดา้นความชดัเจน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความสร้างสรรค ์ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร จาํแนกรายดา้นของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

คุณภาพการสอบบญัชี �̅�𝑥 S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ดา้นความถูกตอ้ง 

ดา้นความเท่ียงธรรม 

ดา้นความชดัเจน 

ดา้นความกะทดัรัด 

ดา้นความสร้างสรรค ์

ดา้นความสมบูรณ์ 

ดา้นความทนักาล 

4.36 

4.46 

4.44 

3.95 

3.28 

4.30 

4.42 

0.66 

0.67 

0.63 

0.59 

0.57 

0.63 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.17 0.62 มาก 

 

 (3) คุณลกัษณะทางวชิาชีพ อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณ และ

ดา้นการใชว้จิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการ

ประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางวิชาชีพ

ของผูส้อบบญัชีภาษีอากร จาํแนกรายดา้นของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

คุณลกัษณะทางวิชาชีพ �̅�𝑥 S.D. ระดบัความคิดเห็น 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

การใชว้จิารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ 

4.59 

4.28 

4.46 

0.58 

0.59 

0.64 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

รวม 4.44 0.60 มาก 

 

 (4) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้น

ความเช่ือถือได ้และดา้นผลงานไดม้าตรฐาน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความทนัเวลา ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 การแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร จาํแนกรายดา้นของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี �̅�𝑥 S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ดา้นความเช่ือถือได ้

ดา้นความทนัเวลา 

ดา้นผลงานไดม้าตรฐาน 

4.24 

3.98 

4.05 

0.57 

0.56 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

โดยรวม 4.09 0.55 มาก 
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 (5) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษี

อากร ท่ีมีระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชีและจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและ

สัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีแตกต่างกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ

เช่ือถือได ้ดา้นความทนัเวลา และดา้นผลงานไดม้าตรฐานไม่แตกต่างกนั (p>0.05) และผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี

ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบ

บญัชีโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้

รับการฝึกอบรมและสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้น

ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกนั 

ขอ้มูลทัว่ไป 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานสอบบญัชี 

สถิติ

ทดสอบ 

t/F 

p-value 

�̅�𝑥 S.D. 

ระดบัการศึกษา   1.574 0.116 

   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตรี 4.10 0.31   

   สูงกวา่ปริญญา 4.06 0.34   

ประสบการณ์การทาํงาน   5.730 0.001* 

     นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.13 0.24   

     5 - 10 ปี 4.07 0.24   

     11 – 15 ปี 3.98 0.25   

     มากกวา่ 15 ปี 4.11 0.26   

จาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา   6.219 0.000* 

    นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อปี 4.13 0.24   

    3 – 5 คร้ังต่อปี 4.09 0.23   

    6 – 8 คร้ังต่อปี 3.97 0.24   

    มากกวา่ 8 คร้ังต่อปี 4.12 0.27   

 

 (6) คุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี 

โดยตวัแปรคุณภาพการสอบบญัชี (ตวัแปรอิสระ) ทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นความถูกตอ้ง 2) ดา้นความเท่ียงธรรม 3) 

ดา้นความชัดเจน 4) ด้านความกะทัดรัด 5) ด้านความสร้างสรรค์ 6) ด้านความสมบูรณ์ 7) ด้านความทันกาล 

สามารถอธิบายความผนัแปรของประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F 

= 52.652, P-value (Sig) = 0.000) ตวัแปรคุณภาพการสอบบญัชี ทั้ง 7 ดา้น มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ร้อยละ 71.6 ตวัแปรคุณภาพการสอบบญัชีทั้ง 7 ดา้น สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบติังานสอบบญัชี ร้อยละ 51.3 และเม่ือพิจารณาท่ีละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น 1) ดา้นความถูกตอ้ง 2) ดา้น

ความเท่ียงธรรม 3) ดา้นความชดัเจน 4) ดา้นความกะทดัรัด 6) ดา้นความสมบูรณ์ 7) ดา้นความทนักาล มีอิทธิพล

เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี ส่วน ปัจจยัดา้น 5) ดา้นความ

สร้างสรรค ์มีอิทธิพลเชิงลบอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ คุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

คุณภาพการสอบบญัชีของ 

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
b 

Std. 

Error 
β t - value 

P-value 

(Sig) 

   ค่าคงท่ี 

ดา้นความถูกตอ้ง 

ดา้นความเท่ียงธรรม 

ดา้นความชดัเจน 

ดา้นความกะทดัรัด 

ดา้นความสร้างสรรค ์

ดา้นความสมบูรณ์ 

ดา้นความทนักาล 

2.062 

.077 

.069 

.148 

.008 

-.004 

.048 

.116 

.164 

.029 

.029 

.031 

.027 

.027 

.030 

.029 

 

.129 

.129 

.298 

.011 

-.005 

.080 

.220 

12.587 

2.657 

2.394 

4.777 

.293 

-.135 

1.597 

3.961 

.000 

.008 

.017 

.000 

.770 

.893 

.111 

.000 

หมายเหตุ n = 358 , R = 0.716, R2 = 0.513,  F = 52.652, Sig = 0.000 

 

 (7)  คุณลกัษณะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบ

บญัชี โดยตวัแปรคุณลกัษณะทางวชิาชีพ (ตวัแปรอิสระ) ทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ดา้นการ

ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป 3) ด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพ สามารถอธิบายความผนัแปรของประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 (F = 106.490, P-value (Sig) = 0.000) ตวัแปรคุณลกัษณะทางวิชาชีพทั้ง 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์

กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ร้อยละ 68.9 ตวัแปรควบคุมภายในทั้ง 3 ดา้น สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี ร้อยละ 47.4 และเม่ือพิจารณาท่ีละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัดา้น 1) ดา้น

จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) ดา้นการใชว้ิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ มีอิทธิพลเชิง

บวกอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี รายละเอียดดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ คุณลกัษณะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร มีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

คุณลกัษณะทางวชิาชีพของ 

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
b 

Std. 

Error 
β t - value 

P-value 

(Sig) 

   ค่าคงท่ี 

ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ดา้นการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ดา้นการใชว้จิารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้

ประกอบวชิาชีพ 

2.373 

.132 

.055 

 

.197 

.113 

.036 

.031 

 

.030 

 

.236 

.089 

 

.426 

21.040 

3.657 

1.747 

 

6.616 

.000 

.000 

.082 

 

.000 

หมายเหตุ n = 358 , R = 0.689, R2 = 0.474,  F = 106.490, Sig = 0.000 

 

7. อภิปรายผล  

 สมมติฐานข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี แตกต่างกันระหว่างระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชี และจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ยอมรับสมมติฐาน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

(p>0.05) ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั วิชิต โพธาราม (2556) ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัใน 

เร่ืองระดับการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลในเขตจังหวดัร้อยเอ็ดไม่

แตกต่างกนั 

 และปฏิเสธสมมติฐาน ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชีแตกต่างกนั

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอบบญัชีจะส่งผลให้ผูส้อบบญัชีมีความเช่ือถือเก่ียวกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน และผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสอบบญัชีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชีโดยรวมแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่งผลใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรเกิดความชาํนาญและเช่ียวชาญดา้นการสอบ

บญัชีมากยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงทาํใหผู้ส้อบบญัชีท่ีมีจาํนวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

สอบบญัชีแตกต่างกนั ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการสอบบญัชีแตกต่างกนัออกไปดว้ย ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั 

ปุณยนุช ป่ินกุมภีร์ (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษี

อากรในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยท่ีมี ประสบการณ์ จาํนวนคร้ังท่ีเขา้

รับการฝึกอบรม และจาํนวนกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีแตกต่างกนัมีคุณภาพการสอบบญัชีภาษีอากรใน

ประเทศไทยแตกต่างกนั  

 สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการสอบบัญชี และ คุณลักษณะทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีภาษีอากรมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ยอมรับสมมติฐาน เพราะคุณภาพการสอบบญัชี เป็นผลสะทอ้นให้เห็นวา่

ผูส้อบบญัชีภาษีอากร มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการสอบบญัชี ในการแสดงความคิดเห็นในงบ
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การเงิน อย่างมีนัยสําคญั และปราศจากขอ้ผิดพลาดใดๆ และคุณลกัษณะทางวิชาชีพ เป็นปัจจยัสนับสนุนให้การ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีประสบความสําเร็จ เน่ืองจากผูส้อบบัญชีภาษีอากรให้ความสําคญัในการวางแผนในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นอยา่งดี รวมถึงการใชเ้ทคนิค วธีิการตรวจ เพ่ือใหง้านสอบบญัชีมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไว ้ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั กลชยั ช่างเหลก็ (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ผลกระทบของความเป็นเลิศทางการ

บญัชีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า โดยสรุป ความเป็นเลิศ

ทางการบญัชี มีความสมัพนัธ์และผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การปฏิบติังาน ดงันั้น ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศ

ไทย ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้เป็นอยา่งมาก เพ่ือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วได ้และ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน 

สมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพการสอบบัญชี และ คุณลกัษณะทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีภาษีอากรมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ยอมรับสมมติฐาน เพราะ เน่ืองจากผลงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรมี

ผลกระทบต่อสาธารณชนในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของผูส้อบบญัชี จะตอ้งเป็นไป

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และการใชว้ิจารณญาณในการ

สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ ซ่ึงการปฏิบติังานสอบบญัชีผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งมีแนวทางในการ

จดัทาํรายงานเพ่ือให้รายงานท่ีออกมานั้น  สามารถท่ีตรวจสอบยอ้นหลงัไดแ้ละตรงตามมาตรฐานการสอบบญัชี

รับรองทัว่ไปเพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงิน เกิดความมัน่ใจต่อรายงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ผลการศึกษาสอดคลอ้ง

กบั ประทีป วจีทองรัตนาํ (2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ประสิทธิภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน

ประเทศไทย พบวา่ จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัเหตุมาตรฐานการสอบบญัชี ประสบการณ์ของผูส้อบ บญัชี และ การ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี อย่าง มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพบอีกวา่ประสิทธิภาพการสอบบญัชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสาํเร็จ

ใน การทาํงานของผูส้อบบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ควรให้ความสําคญักับคุณภาพการสอบบัญชี  เพ่ือสนับสนุนในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซ่ึงจะนาํไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอบบญัชี และสร้าง

ความน่าเช่ือถือใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะนาํขอ้มูลใชใ้นการตดัสินใจ    

(2) ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ควรให้ความสําคญักบัการพฒันาตนเองในสายวิชาชีพอยู่เป็นประจาํ 

ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมอบรม การติดตามการเปล่ียนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือช่วยในการทาํงานให้เกิดความสาํเร็จ

และมีประสิทธิภาพในการสอบบญัชีมากยิง่ข้ึน      

(3) ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ควรยึดมัน่ขอ้กาํหนดทางวิชาชีพการสอบบญัชีหรือจรรยาบรรณทาง

วชิาชีพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่งานตรวจสอบทั้งหมดมีการปฏิบติังานตรงตาม มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   
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8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรเพ่ิมวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  เป็นการสอบถามแบบเชิงลึก  เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลและความคิดเห็นท่ีถูกตอ้งและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(2) ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสอบบญัชี เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดต้รงประเด็น 

(3) ควรจะศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร เช่น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ หรือนกับญัชีท่ีสงักดัหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัดงักล่าวใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบผสม มีวตัถุประสงค ์สามประการคือ มีวตัถุประสงค ์3 ประการ 

ไดแ้ก่  (1) เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี (2) เพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมี

ผลต่อคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย 

ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการบญัชีของธุรกิจในประเทศไทย จาํนวน 2,781,945 คน 

คาํนวณผลโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ ท่ีความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 362 คน ใชก้าร

สุ่มตวัอยา่ง แบบโควตา ขอ้มูลท่ีใชจ้ดัเก็บไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีผ่านความตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือมัน่ สถิติท่ี

ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบไปดว้ย ร้อยค่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว และการวเิคราะห์เสน้ทางดว้ยสมการเชิงโครงสร้าง  

ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.63) มี

อายใุนช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 62.15) การศึกษาจบระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 69.06) ประสบการณ์งานคือ 6-10 ปี 

(ร้อยละ 35.36) อยูใ่นหมวดธุรกิจ กิจกรรมพาณิชยการ (ร้อยละ 49.72) และมีทุนจดทะเบียน 10-30 ลา้นบาท (ร้อย

ละ 62.98) ผลการตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัพบวา่ 

1. ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือจาํแนก

ตาม หมวดธุรกิจ แต่ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเม่ือ

จาํแนกทุนจดทะเบียนของ ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบัญชี ของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 

ประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช้งาน (Γ=0.22) การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน (Γ=0.11) โครงสร้าง

องคก์ร (Γ=0.18) การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง (Γ=0.58) และ คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

(Γ=0.26) ปัจจยัท่ีส่งผลทางออ้มต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 

คุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน (Γ=0.20) การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน (Γ=0.10) โครงสร้างองคก์ร (Γ=0.17) การ

สนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูง (Γ=0.53) และ คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Γ=0.24) ส่วน
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ประสิทธิภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี ส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ในประเทศ

ไทย (β = 0.92) 

3. ผลการศึกษา ทิศทางของการสร้างประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย คือการสร้างบุคลากรทางดา้นการบญัชีออกสู่ตลาดเป็น

โอกาสในการสร้างงานท่ีขาดแคลน ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ และฉายภาพใหเ้ห็นถึงประโยชน์และความคุม้ค่า

ต่อธุรกิจ หากนาํสารสนเทศทางการบญัชีมาใช ้และโอกาสท่ีจะส่งผลสาํเร็จจากทิศทางดงักล่าว การรับรู้บริบท

จริงขององคก์รในปัจจุบนั และสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวมาแกไ้ข มีการเตรียมพร้อมหรือกาํหนดกลยทุธ์ในดา้น

ต่างๆ เพ่ือให้ทนัต่อการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนั ส่วนอุปสรรคคือ ทศันคติและความไม่เขา้ใจของผูป้ระกอบการ

เก่ียวกบัสารสนเทศ ขาดการมองภาพในองคร์วม ทาํให้ขาดการเขา้ใจถึงการนาํสารสนเทศไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ 

 

คาํสําคญั: คุณภาพ,  การใชส้ารสนเทศทางการบญัชี,  ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั, 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 .7 2  % ) and registered capital of 10-30 million baht (6 2 .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 .2 2 ) participation of users (Γ= 0 .1 1 )  organizational 

structure (Γ= 0 .1 8 ) support of senior management (Γ= 0 .5 8 ) 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มถือเป็นกลไกหลกัในการเสริมสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยสร้างรายไดแ้ละจา้งงานอีกทั้งเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาความยากจนในปี 2558 ประเทศ

ไทยมีจาํนวนวสิาหกิจรวมทั้งส้ิน 2,924,912 ราย โดยร้อยละ 99.60 เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มการจา้ง

งานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มคิดเป็นร้อยละ 77.86 ของการจา้งงานรวมของประเทศมูลค่าผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 42.35 ของผลิตภณัฑ์มวล

รวมทั้งประเทศและมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มคิดเป็นร้อยละ 28.40 ของมูลค่าการ

ส่งออกรวมของประเทศ(สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2558)  

 สภาวการณ์ต่างๆทั้งในดา้นเศรษฐกิจการคา้สงัคมและเทคโนโลยไีดเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยตรงโดยเฉพาะปัจจยัดา้นการแข่งขนัทาง

ธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งชดัเจนจากในอดีตท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยอาศยัความ

ไดเ้ปรียบทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและตน้ทุนดา้นแรงงานท่ีทาํใหส้ามารถผลิตสินคา้ใหมี้ราคาท่ีตํ่าแต่ปัจจุบนั

กลบักลายเป็นขอ้จาํกดัและทาํใหต้อ้งเผชิญกบัภาวการณ์ถดถอยทางการแข่งขนัเน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเร่ิม

ลดนอ้ยลงรวมถึงมีผูแ้ข่งขนัท่ีมีตน้ทุนแรงงานตํ่ากวา่และมีทรัพยากรมากกวา่กา้วข้ึนมา การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนั ไดส่้งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะความคล่องตวัในดา้นการบริหารจดัการ เป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก มีการใชเ้งินทุน
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และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ไม่สูงมากนัก และบางคร้ังมีลักษณะเหมือนธุรกิจครอบครัว ดังนั้ น การ

บริหารงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อาจไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากการจดัสรรทรัพยากรไม่มี

ประสิทธิภาพ ทาํใหก้ารดาํเนินงานมีปัญหาโดยเฉพาะการบริหารงานไม่โปร่งใส ไม่มีการควบคุมภายในท่ีดีระบบ

ขอ้มูลหรือระบบสารสนเทศทางการบญัชีขาดความน่าเช่ือถือและขาดการตรวจสอบท่ีรัดกมุ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์

พนัธ์, 2552)  

 ข่าวสารหรือขอ้มูลทางบญัชีจึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนผูบ้ริหารหรือผูใ้ชง้บการเงินใน

การวิเคราะห์สภาพปัญหาเพ่ือตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ การได้รับข่าวสารและข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยาํ 

โดยเฉพาะมูลทางการเงินและการบญัชีซ่ึงเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารหรือผูใ้ชง้บการเงินทราบ

ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน สถานะของเงินสด และความสามารถในการทํากําไรของกิจการ เพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจของธุรกิจ ดว้ยเหตุน้ีความโปรงใส การควบคุมภายในท่ีดี ระบบขอ้มูลหรือระบบบญัชีท่ีมี

ความน่าเช่ือถือและการตรวจสอบท่ีรัดกุม ในเร่ืองรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชีจึงมี

ความส่ิงสาํคญัเป็นอยา่งยิง่  

 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือความสามารถขององคก์รท่ีจะกระทาํหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดดี้กวา่

คู่แข่งขนัไม่วา่จะเป็นทางดา้นตน้ทุนการตอบสนองอยา่งรวดเร็วการสร้างความแตกต่าง และมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 

ซ่ึงจะมีผลต่อการกําหนดราคาขายสินคา้หรือบริการ เช่น การท่ีผูบ้ริหารมองเห็นโอกาสท่ีจะเช่ือมต่อระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีทั้งหมดขององคก์รเป็นฐานขอ้มูลเดียว ซ่ึงจะทาํให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ

เขา้สู่ฐานขอ้มูลส่วนกลาง อนัเป็นส่วนท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและติดตามลูกคา้ขององค์กรได้

อยา่งใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการและสามารถลดตน้ทุนท่ีเกิดจากค่าใชจ่้าย

ส้ินเปลืองอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย (อุดม สายะพนัธ์ุ และคณะ, 2557)  

การวิจัยท่ีผ่านมาทั้ งในและต่างประเทศมีการวิจัยพบว่า คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีมี

ความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ยงัไม่มีการวิจัยใดท่ีบอกได้ว่าตัวแบบคุณภาพการใช้

สารสนเทศทางการบญัชีท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย เป็นอยา่งไร และมี

ผลมากน้อยเพียงใด จึงเป็นท่ีมาให้มีการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของไทยให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยัง่ยืน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัสามารถนํามาเป็น

ขอ้มูลในการบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และหากไดท้าํวจิยัเร่ืองน้ีผลวจิยัยงัสามารถนาํไปใชเ้พ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยใหส้ามารถดาํรงอยูแ่ละเติบโตอยา่งมัน่คง

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี  

 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

453 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสร้างกรอบแนวคิดของโครงการวจิยัเก่ียวกบัโมเดล

เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบญัชีท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย ดงัภาพต่อไปน้ี 

สมมตฐิาน คุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีมผีลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยั 

ป กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2561 1. วางแผนการวจิยั X            

2561 2. สัมภาษณ์ขอ้มูลประเดน็ปัญหา 

อุปสรรค 

 X X   X X   X X  

2561 3. จดัเวทีเสนองานวจิยัของกลุ่มยอ่ย        X X    

2561 4. วเิคราะห์ขอ้มูล สรุป และอภิปรายผล

ของแผนงานวจิยั 

         X   

2561 5. ถ่ายทอดผลการวจิยั           X X 

คุณลกัษณะของผูใ้ชง้าน

้  

การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน 

โครงสร้างองคก์ร 

การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร

ั  

คุณภาพของระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี 

คุณภาพการใชส้ารสนเทศ

ทางการบญัชี 

1.ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

2.ความถูกตอ้งเช่ือถือได ้

3.ความสมบูรณ์ครบถว้น 

4.ความสามารถในการตอบสนองท่ี

ทนัเวลา 

5.ความสามารถในการแสดงผลเป็น

จาํนวนได ้

6.ความสามารถในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง 

7.ความสามารถเขา้ใจได ้

8.ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

 

ความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัของ

ธุรกิจ SMEs ของไทย 

1.ความไดเ้ปรียบในเร่ือง

ตน้ทุน 

2.การสร้างคุณภาพ 

3.การสร้างนวตักรรมการ

ปฏิบติังาน 

4.ความรวดเร็ว 

ทิศทางของการสร้างคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย 
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  4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาประชากร (Population) ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย จาํนวน 

2,781,945 คน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2560) สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการ

บญัชีของธุรกิจของไทยจาํนวน 362 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane’, 1973) ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา เพ่ือกระจายการจัดเก็บให้

ครอบคลุมทั้งประเทศดงัน้ี 

 

ตารางที ่1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs จาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกจิ ประชากร ตัวอย่าง 

การผลิต 513,854 ราย 67 ราย 

การคา้  1,195,688 ราย 155 ราย 

การบริการ  1,037,211 ราย 135 ราย 

อ่ืนๆ 35,183 ราย 5 ราย 

รวม 2,781,945 ราย 362 ราย 

    

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีของธุรกิจ SMEs 

    2. คุณภาพของการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีของธุรกิจ SMEs 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ข้อมูลขั้นต้นมีการใชค้่าสถิติดงัน้ี 

  1. การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

  2. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้สําหรับ

วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ  

คุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย 

 การวเิคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของการวจิยัมกีารใช้ค่าสถิตดิงันี ้

  1. การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory 

factor analysis) เพ่ือวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง ทางออ้มและค่าอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ

ใชส้ารสนเทศทางการบญัชี ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย โดยใชโ้ปรแกรม LISREL หา

ตวัแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
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  2. การทดสอบความสอดคลอ้งของตวัแบบ (goodness-of fit measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของตวั

แบบวา่ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พียงใด  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.49) มี

อายใุนช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 64.92) การศึกษาจบระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 71.55) ประสบการณ์งานคือ 6-10 ปี 

(ร้อยละ 35.91) อยูใ่นหมวดธุรกิจ กิจกรรมพาณิชยการ (ร้อยละ 49.72) และมีทุนจดทะเบียน 10-30 ลา้นบาท (ร้อย

ละ 65.47) 

เม่ือสอบถามถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีผลการวิจยัไดผ้ลการ

ประเมินในภาพรวมและรายดา้นดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีในภาพรวม อยูร่ะดบัมาก (Mean= 

3.90) โดยสามลาํดบัแรกท่ีไดรั้บการประเมินสูงสุดไดแ้ก่  คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Mean = 

4.27)  การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง (Mean = 4..7) และ โครงสร้างองคก์ร (Mean = 3.80 ) ตามลาํดบั 

2. คุณภาพของการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีในภาพรวม อยูร่ะดบัมาก (Mean= 4.20) โดยสามลาํดบั

แรกท่ีได้รับการประเมินสูงสุดได้แก่ ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ (Mean= 4.35) ความสามารถเขา้ใจได ้

(Mean= 4.34) และ ความถูกตอ้งเช่ือถือได ้(Mean= 4.23) ตามลาํดบั  

3. ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทยในภาพรวม อยู่ระดบัมาก  (Mean= 4.11) 

โดยสามลําดับแรกท่ีได้รับการประเมินสูงสุดได้แก่ ความรวดเร็ว (Mean= 4.26)  การสร้างนวตักรรมการ

ปฏิบติังาน (Mean= 4.12)  ความไดเ้ปรียบในเร่ืองตน้ทุน (Mean= 4.04) ตามลาํดบั  

4. ผลการเปรียบเทียบความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย จาํแนกตาม หมวดธุรกิจ

และทุนจดทะเบียนของ ธุรกิจ SMEs ของไทย ผลการวิจยัพบวา่ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ ไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเม่ือจาํแนกตาม หมวดธุรกิจ แต่ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

ธุรกิจของธุรกิจ SMEs ของไทยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือจาํแนกทุนจดทะเบียนของ ธุรกิจ 

SMEs ในประเทศไทย 

5. ผลการศึกษาอิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการ

บญัชีท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลทางตรง

ต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบัญชี ของธุรกิจ SMEs ของไทยประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะเฉพาะของ

ผูใ้ชง้าน (Γ=0.22) การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน (Γ=0.11) โครงสร้างองคก์ร (Γ=0.18) การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร

ระดบัสูง (Γ=0.58) และ คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Γ=0.26) ปัจจยัท่ีส่งผลทางออ้มต่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทยประกอบดว้ย คุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน (Γ=0.20) การมี

ส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน (Γ=0.10) โครงสร้างองคก์ร (Γ=0.17) การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง (Γ=0.53) และ 

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Γ=0.24)ส่วนคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี ส่งผลต่อความ
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ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย (β = 0.92) ผลการวจิยัจึงสรุปไดว้า่สมมติฐานทุกขอ้ไดรั้บการ

ยอมรับ 

 

6. อภิปรายผล  

1. ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติเม่ือจาํแนกตาม หมวดธุรกิจ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร และ สุรชยั อุตมอ่าง 

(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหารความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพ่ือความสาํเร็จ ในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs 

ในเขตภาคเหนือของ ประเทศไทยซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ความสาํเร็จในการดาํเนินงาน และความสมัพนัธ์แต่ละกลุ่ม

ประเภทธุรกิจ SMEs แต่ละพ้ืนท่ีจงัหวดั มีการบริหารความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั    

2. ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจของธุรกิจ SMEs ของไทย มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติเม่ือจาํแนกทุนจดทะเบียนของ ธุรกิจ SMEs ของไทย สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สมแกว้ รุ่งเลิศ

เกรียงไกร, พรรษมน บุษบงษ์, และพจนีย์ ลัภกิตโร (2544) ซ่ึง ประเมินศักยภาพผูท้ ําบัญชีจังหวดัสงขลา : 

กรณีศึกษาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ผลการวจิยัพบวา่ ทุนจดทะเบียนมีผลต่อ

ศกัยภาพของผูท้าํบญัชี ทั้งน้ีเพราะ การจดัทาํและการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือการบริหารแต่ละแห่ง แต่ละ

ประเภทแต่ละพ้ืนท่ี จะมีความตอ้งการและปัญหาแตกต่างกันควรจะมีการปรับประยุกต์วิธีการดาํเนินงานให้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเลก็ ทุนจดทะเบียนนอ้ย จดทะเบียน

นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจาํกดั ขาดโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลการบริหารจดัการแบบใหม่ๆ และส่วนใหญ่

เป็นผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี ส่งผลใหข้าดการพฒันาในส่วนของกาํลงัคนและอุปกรณ์ 

3. การมีส่วนร่วมของผูใ้ช้งาน (ผูบ้ริหาร) มีผลต่อคุณภาพของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของ

ผูบ้ริหาร อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั งานของ อุทยัวรรณ จรุงวิภู และสุชาดา สถาวรวงศ ์(2560) ท่ี

เสนอวา่ ลกัษณะของสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดี คุณลกัษณะหน่ึงคือ ตอ้งเป็นสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้ซ่ึงผูใ้ชท่ี้น้ีคือผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารใชส้ารสนเทศทางการบญัชีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงาน

ของผูบ้ริหารอนัไดแ้ก่ การวางแผน การสัง่การ การควบคุม และการตดัสินใจ ดงันั้นสารสนเทศท่ีดีจึงตอ้งสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีได ้ซ่ึงหารผูบ้ริหารเขา้ไปมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชียอ่มส่งผลให้สารสนเทศท่ีไดรั้บนั้นตรงกบัความตอ้งการใชง้านของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารควรเขา้ไป

ม่ีสวนร่วมตั้งแต่การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มของกิจการและกิจกรรมภายใน เช่น การคน้หาปัจจยัแห่งความสาํเร็จ

ท่ีสาํคญัของกิจการ เป็นตน้ และวเิคราะห์การตดัสินใจแต่ละเร่ืองในรูปของความตอ้งการสารสนเทศ หลงัจากไดมี้

การกาํหนดความตอ้งการสารสนเทศแลว้ จะมีการพิจารณาว่าจะตอ้งมีรายงานอะไรบ้าง พิจารณาฐานขอ้มูล 

วธีิการประมวลผล และขอ้มูลเขา้ ความตอ้งการเหล่าน้ีจะนาํไปพิจารณาความตอ้งการอุปกรณ์ของระบบและความ

ตอ้งการทรัพยากรอ่ืนของระบบ  

4. การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงมีผลต่อคุณภาพของการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีของผูบ้ริหาร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ และเจษฎาพร ยทุธนวบูิลยช์ยั (2549) 

จากในหนังสือ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ ซ่ึงเสนอว่าการสนับสนุนของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงกบัคุณภาพของการใชส้ารสนเทศทางการบัญชีของผูบ้ริหาร  ผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น ประธานบริษทั 
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กรรมการจดัการ เป็นตน้ เป็นผูก้าํหนดวิสยัทศัน์ นโยบายเป้าหมาย วตัถุประสงค ์รวมถึงวางแผนกลยทุธ์และแผน

ระยะยาวขององคก์ร ซ่ึงหากผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นความสําคญัของสารสนเทศทางการบญัชีและสนบัสนุนดา้น

ระบบ สารสนเทศทางการบญัชีอย่างเต็มท่ีแลว้ ผูบ้ริหารระดบักลาง ระดบัล่างก็จะให้การสนับสนุนเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั อนันาํมาสู่การสนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีฮาร์ดแวร์ บุคลากรและกระบวนการส่งผลถึงพนกังานผู ้

ปฏิบติัเกิดทศันคติท่ีดีต่องานระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากกผลการวจิยัโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีท่ีส่งผล

ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ของไทย  ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ีและ

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  ปัจจยัท่ีส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี ของธุรกิจ SMEs ของไทย หาก

พิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก จะพบวา่ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง คุณภาพของ

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน  โดยสามปัจจยัน้ีมีอิทธิพลรวมกนัสูงถึง 80 

ของปัจจยัรวมทั้ งหมด และปัจจยัทั้ งสามก็ส่งผลทางออ้มต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อาจสรุปไดว้่าหาก

ตอ้งการสร้าง คุณภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจาํเป็นท่ีนโยบาย

ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีจากผูบ้ริหารระดบัสูง มีการคดักรองคุณภาพของระบบสารสนเทศ และพฒันา

คุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้านใหมี้ความพร้อม 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการใชส้ารสนเทศ

ทางการบญัชีท่ีส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ของไทย ผูท่ี้สนใจจะศึกษาต่อยอดโดยนาํ

กรอบแนวคิดดงักล่าวไปศึกษายงัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ก็อาจจะไดข้อ้

คน้พบท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 2. การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่คํานึงถึงโอกาสทางสถิติ ดังนั้ นอาจมีความ

คลาดเคล่ือนในการวดัผลอยูบ่า้ง ดงันั้นผูท่ี้สนใจต่อยอดอาจจะใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบคาํนึงถึงโอกาสทาง

สถิติ ก็น่าจะไดผ้ลท่ีชดัเจนมากข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรับการให้เช่า

อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน หอ้งพกัหรือตึกแถวใหเ้ช่านั้นผูป้ระกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

หรือผูใ้ห้เช่าท่ีมีรายไดจ้ะตอ้งคาํนึงถึงภาระภาษีท่ีตามมาก็คือ 1)ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  2) ภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน  3) ค่าอากรแสตมป์ และ 4) ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีเหล่าน้ีเป็นภาระท่ีผูใ้ห้เช่าจะตอ้งจ่ายชาํระให้ถูกตอ้งและ

ครบถว้นตามกฎหมายแต่หากผูใ้หเ้ช่ามีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีอยา่งดีพอนอกจากจะจ่ายภาษีดว้ย

ความถูกตอ้งครบถว้นแลว้ยงัสามารถประหยดัภาษีหรือจ่ายภาษีนอ้ยลงอีกดว้ยโดยเฉพาะการวางแผนภาษีดว้ย

วิธีการแยกทาํสัญญาเป็น 1)สัญญาให้เช่าห้อง 2) สัญญาให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ และ3)สัญญาให้บริการรักษาความ

ปลอดภยัและทาํความสะอาด ซ่ึงเทคนิควธีิน้ีจะช่วยใหผู้ใ้หเ้ช่าสามารถประหยดัภาษีโดยไม่ผดิกฎหมายแต่อยา่งใด 

 

คาํสําคญั: การวางแผนภาษี,ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

 

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 

 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะการให้เช่าห้องพกัและตึกแถวสํานักงานนั้นมีผูใ้ห้เช่าหรือ

ผูป้ระกอบการจาํนวนมากทั้ งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดัโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัญหา

การจราจรติดขดัเกิดความยุง่ยากและความลาํบากในการเดินทางคนทาํงานส่วนใหญ่จึงมกัจะหาเช่าหอ้งพกัใกลท่ี้

ทํางานเพ่ือลดปัญหาการเดินทางท่ีไม่สะดวกรวมทั้ งคนต่างจังหวดัจํานวนมากท่ีเดินทางมาหางานทําใน

กรุงเทพมหานครก็จาํเป็นตอ้งเช่าหอ้งพกัเพ่ืออยูอ่าศยันอกจากน้ียงัมีคนอีกจาํนวนมากท่ีไม่สามารถหาซ้ือบา้นเป็น

ของตนเองไดต้อ้งอาศยัห้องเช่าทาํให้ผูป้ระกอบการหรือผูเ้ป็นเจา้ของห้องเช่ามีรายไดอ้ย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

จํานวนห้องพักและตึกแถวย่านในชุมชนเมืองมักจะมีผูเ้ช่าเต็มทุกพ้ืนท่ีนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วใน

ต่างจงัหวดัโดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  มีมหาวทิยาลยั สถาบนัการศึกษาหรือมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สําคญัผูป้ระกอบการท่ีมีท่ีพกัให้เช่าต่างก็มีรายไดอ้ย่างสมํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าแบบรายเดือนหรือ

ปล่อยเช่าแบบรายวนัก็ตาม   ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยก็์เหมือนกบัผูป้ระกอบการท่ีทาํ

ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งรู้เร่ืองภาษีและมีการวางแผนภาษีให้ดีเพ่ือท่ีจะไดมี้กาํไรมากข้ึนหรือไม่

ตอ้งขาดทุนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ภาษีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งคาํนึงถึง

ประกอบดว้ย 1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 3) ค่าอากรแสตมป์ และ 4)ภาษีมูลค่าเพ่ิม   

ภาษีเหล่าน้ีผูป้ระกอบการตอ้งมีความเขา้ใจว่าจะตอ้งเสียภาษีอย่างไร เม่ือใดและท่ีไหนและจะวางแผนอย่างไร

เพ่ือท่ีจะประหยดัภาษีได้มากท่ีสุดโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  บทความน้ีจะนําเสนอรูปแบบการวางแผนภาษี

สาํหรับผูป้ระกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทเช่าบา้น เช่าอาคารท่ีพกัอาศยัโดยใชว้ิธีการแยกสัญญาเป็น

สญัญาเช่าหอ้งพกั สญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์  และสญัญาใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัและความสะอาดซ่ึงจะช่วยให้

ผูใ้หเ้ช่าจ่ายภาษีนอ้ยลงหรือประหยดัภาษีไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายภาษีอากรแต่อยา่งใด 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษี(Tax Planning) การหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) และการหนี

ภาษีอากร (Tax Evasion) 

 การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การเตรียมการเพ่ือเสียภาษีใหถู้กตอ้งครบถว้นและประหยดัโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย  ส่วนการหลีกเล่ียงภาษีหมายถึงการท่ีผูเ้สียภาษีใชว้ิธี  การท่ีไม่ผิดกฎหมายเพ่ือทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียภาษี

หรือเสียภาษีนอ้ยลงโดยการใชช่้องโหวข่องกฎหมาย  ความคลุมเครือหรือจุดบกพร่องของกฎหมายเพ่ือทาํใหไ้ม่

ตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลง  ในขณะท่ีการหนีภาษีอากรหมายถึงการใชว้ิธีการท่ีผิดกฎหมายเพ่ือทาํใหไ้ม่ตอ้ง

เสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลง (ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม, 2553)   ส่ิงท่ีเหมือนกนัทั้งการวางแผนภาษี การหลีกเล่ียงภาษี

และการหนีภาษีอากรก็คือการทาํให้ผูเ้สียภาษีจ่ายภาษีนอ้ยลงหรือไม่ตอ้งจ่ายภาษีในขณะท่ีความแตกต่างกนัท่ี

สําคญัก็คือการวางแผนภาษีอากรและการหลีกเล่ียงภาษีอากรเป็นการกระทาํท่ีไม่ผิดกฎหมายส่วนการหนีภาษี

อากรเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายและตอ้งไดรั้บโทษทั้งทางแพง่และทางอาญาดว้ยเช่นกนั 

 วตัถุประสงคข์องการวางแผนภาษีอากร โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

1. เพ่ือจ่ายภาษีอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นโดยไม่เกิดขอ้ผิดพลาด 

2. เพ่ือจ่ายภาษีนอ้ยลงหรือไม่ตอ้งจ่ายภาษีโดยไม่ผิดกฎหมาย 

3. เพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินกิจการหรือเพ่ิมกาํไรโดยการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
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4. ทาํให้ผูป้ระกอบการทราบขอ้มูลตน้ทุนสินคา้หรือบริการท่ีชดัเจนในส่วนของภาษีท่ีตอ้งชาํระเพ่ือ

นาํไปใชใ้นการกาํหนดราคาตน้ทุนสินคา้หรือตน้ทุนบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ช่วยทาํใหผู้ป้ระกอบไม่ตอ้งกงัวลกบัการถูกตรวจสอบและประเมินภาษีจากพนกังานสรรพากร 

 

การวางแผนภาษีอากรการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยการแยกสัญญา 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นจดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ผูมี้เงินไดสู้งจะเสียภาษีในอตัราสูงตามขั้นของเงิน

ไดว้ิธีท่ีจะทาํให้เสียภาษีในอตัราตํ่าก็คือทาํใหเ้งินไดสุ้ทธิอยูใ่นขั้นเงินไดท่ี้อตัราภาษีตํ่า สาํหรับการวางแผนภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยก็์มีวธีิการวางแผนหลายวธีิไดแ้ก่ 1) การแยกสญัญาเช่าหอ้งกบั

เช่าเฟอร์นิเจอร์และรักษาความปลอดภยั ออกจากกนั 2) การจดสิทธิเก็บกิน 3) การแยกหน่วยภาษีโดยการจดัตั้ง

เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล 4) การจดัตั้งเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในกรณีท่ีผูมี้เงินไดมี้เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีในอตัราสูงกวา่อตัราภาษีของนิติบุคคล และ 5) การใชสิ้ทธิใน

รูปแบบอ่ืน เช่นการทาํประกนัชีวิต การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว  เป็นตน้ แต่บทความน้ีจะนาํเสนอเฉพาะวิธีการแยกสัญญาเช่าหอ้ง สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์และการรักษาความ

ปลอดภยัออกจากกนัเท่านั้น 

  

ขั้นเงินไดสุ้ทธิตั้งแต่ จาํนวนเงินไดสุ้ทธิ

จาํนวนสูงสุดของขั้น 

อตัรา

ภาษี 

ภาษีสูงสุดในแต่ละ

ขั้นเงินได ้

ภาษีสะสมสูงสุดของ

ขั้น 

       0 -150,000 150,000 - ยกเวน้ 0 

เกิน 150,000 - 300,000 150.000 5 7,500 7,500 

เกิน 300,000 - 500,000 200,000 10 20,000 27,500 

เกิน 500,000 - 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

   เกิน 750,000 - 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

เกิน1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 

เกิน 2,000,000 - 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000 

เกิน 5,000,000  ข้ึนไป  35   

                           (บญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรับปี 2561 ท่ีมา www.rd.go.th) 

 

 ตวัอย่างการวางแผนภาษีอากรโดยการแยกสัญญา นายบุญมีเป็นคนโสดมีตึกแถวใหเ้ช่าทาํการคา้จาํนวน 

15 หอ้ง โดยคิดค่าเช่าหอ้งละ 12,000 บาทต่อเดือน ตึกแถวทั้งหมดของนายบุญมีมีคนเช่าครบทุกหอ้ง   จากตวัอยา่ง

น้ีนายบุญมีจะตอ้งมีภาระภาษีประกอบดว้ย 1) ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของนายบุญมี 2) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

และ3) ค่าอากรแสตมป์ การคาํนวณภาษีแต่ละประเภทแสดงดงัน้ี 
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1. ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของนายบุญม ี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)   1,080,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 30     324,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย      756,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้      30,000 

 เงินไดสุ้ทธิ        726,000 

 คาํนวณภาษีคร่ึงปีท่ีนายบุญมีตอ้งชาํระเท่ากบั 61,400 บาท 

 ภาษีวธีิท่ี 2 ไม่ตอ้งคาํนวณเพราะไดรั้บค่าเช่าไม่ถึง 1,000,000 บาท 

 คาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)   2,160,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 30     648,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    1,512,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น        60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      1,452,000 

 คาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี = 228,000 บาท 

 ภาษีวธีิท่ี 2 =  2,160,000 x 0.5/100 = 10,800 บาท 

 ดงันั้นนายบุญมีตอ้งเสียภาษีส้ินปีตามวธีิท่ี 1 เท่ากบั 228,000 บาท 

  หกั ภาษีคร่ึงปีท่ีชาํระแลว้       61,400  บาท 

  นายบุญมีตอ้งชาํระภาษีเพ่ิม     166,600   บาท 

 

2. ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินนั้นกฎหมายกาํหนดใหผู้เ้ช่าตอ้งชาํระภาษีในอตัราร้อยละ 12.50  

ของเช่าทั้งปี ดงันั้น นายบุญมีตอ้งชาํระภาษีโรงเรือนและท่ีดินเป็นเงิน 270,000 บาท (2,160,000 x 12.50%) 

3. ค่าอากรแสตมป์ 

การทาํสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ะตอ้งติดอากรแสตมป์ 0.10 % ของค่าเช่าทั้งปี  ดงันั้นค่า 

อากรแสตมป์ท่ีนายบุญมีตอ้งชาํระเป็นเงิน 2,160 บาท (2,160,000 x 0.10 %) 

สรุปว่าภาษีจากการให้เช่าตึกแถวของนายบุญชีต้องจ่ายชําระภาษีทั้ งหมดปีละ 500,160 บาท (228,000 

+270,000+2,160) 

4. ภาษีมูลค่าเพิม่ 

เงินไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 

ประมวลรัษฎากร 

 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าหากนายบุญมีไม่มีการวางแผนภาษีจะตอ้งจ่ายชําระภาษีทุกประเภทปีละ 

500,160 บาท แต่ถา้นายบุญมีวางแผนภาษีโดยใชว้ิธีแยกสัญญาเป็นสัญญาเช่าหอ้งเดือนละ 5,000 บาท สัญญาเช่า
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เฟอร์นิเจอร์เดือนละ 2,000 บาทและสัญญาใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัและทาํความสะอาดหอ้งเดือนละ 5,000 

บาท  รวมทุกสัญญาก็เท่ากบัมีรายไดเ้ดือนละ 12,000 บาทต่อเดือนเช่นกนั แต่จาํนวนภาษีต่าง ๆ จะเปล่ียนแปลง

ไปดงัน้ี 

1. ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของนายบุญม ี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาคร่ึงปี  

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)      450,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 30      135,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย       315,000 

 เงินไดค้่าเช่าเฟอร์นิเจอร์       180,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 10         18,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย     162,000 

 ค่าบริการรักษาความปลอดภยัและทาํความสะอาด       450,000 

 หกัค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 60                270,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย      180,000 

 รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย   657,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้       30,000 

 เงินไดสุ้ทธิ        627,000 

 คาํนวณภาษีคร่ึงปีท่ีนายบุญมีตอ้งชาํระเท่ากบั 46,550 บาท 

 ภาษีวธีิท่ี 2 ไม่ตอ้งคาํนวณเพราะไดรั้บค่าเช่าไม่ถึง 1,000,000 บาท 

  

 คาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)      900,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 30      270,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย       630,000 

 เงินไดค้่าเช่าเฟอร์นิเจอร์       360,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 10         36,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย      324,000 

 ค่าบริการรักษาความปลอดภยัและทาํความสะอาด        900,000 

 หกัค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 60    540,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย     360,000 

 รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย   1,314,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้       60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ       1,254,000 
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 คาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส้ินปี = 178,500 บาท 

 ภาษีวธีิท่ี 2 =  2,160,000 x 0.5/100 = 10,800 บาท 

 ดงันั้นนายบุญมีตอ้งเสียภาษีส้ินปีตามวธีิท่ี 1 เท่ากบั 178,500 บาท 

  หกั ภาษีคร่ึงปีท่ีชาํระแลว้       46,550  บาท 

  นายบุญมีตอ้งชาํระภาษีเพ่ิม     131,950   บาท 
 

2.ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินนั้นกฎหมายกาํหนดใหผู้เ้ช่าตอ้งชาํระภาษีในอตัราร้อยละ 12.50  

ของเช่าทั้งปี ดงันั้น นายบุญมีตอ้งชาํระภาษีโรงเรือนและท่ีดินเป็นเงิน 112,500 บาท (900,000 x 12.50%) 

3.ค่าอากรแสตมป์ 

การทาํสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ะตอ้งติดอากรแสตมป์ 0.10 % ของค่าเช่าทั้งปี  ดงันั้นค่า 

อากรแสตมป์ท่ีนายบุญมีตอ้งชาํระเป็นเงิน 900 บาท (900,000 x 0.10 %) ในสัญญาเช่า และติดค่าอากรแสตมป์

สําหรับสัญญาค่ารักษาความปลอดภยัและทาํความสะอาดอีกในอตัรา 0.10 % เป็นเงิน 900 บาทอีกเช่นกนัแต่

สญัญาเช่าเฟอร์นิเจอร์ไม่ตอ้งติดค่าอากรแสตมป์เพราะการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ท่านั้นท่ีตอ้งติดอากรแสตมป์ 

4.ภาษีมูลค่าเพิม่ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยน์ั้นไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมส่วน 

การให้บริการรักษาความปลอดภยันั้นมีรายรับไม่ถึง 1,800,000 บาทผูป้ระกอบการสามารถเลือกท่ีจะไม่เขา้ระบบ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมไดเ้ช่นกนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายกบัผูเ้ช่า 

 ดงันั้นรวมภาษีท่ีตอ้งชาํระทุกประเภทเท่ากบั  292,800 บาท ซ่ึงการวางแผนภาษีโดยการแยกสญัญาน้ีจะ

ทาํใหป้ระหยดัภาษีไดถึ้ง  207,360 บาท (500,160 – 292,800)  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประหยดัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดเ้ท่ากบั  49,500 บาทต่อปี 

2. ประหยดัภาษีโรงเรือนและท่ีดินไดเ้ท่ากบั 157,500 บาทต่อปี 

3. ประหยดัค่าอากรแสตมป์ไดเ้ท่ากบั 360 บาทต่อปี 

  

สรุป 

 รายไดจ้ากการให้เช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทตึกแถว ห้องพกัหรือท่ีอยู่อาศยันั้นผูใ้ห้เช่ามีภาระภาษี

หลายประเภทโดยเฉพาะภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูมี้เงินได ้ ภาษีโรงเรือนและท่ีดินและค่าอากรแสตมป์หาก

ผูมี้เงินได้มีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเป็นอย่างดีแลว้นอกจากจะทาํให้จ่ายภาษีดว้ยความถูกตอ้ง

ครบถ้วนยงัช่วยให้ประหยดัภาษีได้อีกโดยเฉพาะการใช้วิธีแยกทาํสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าห้อง สัญญาเช่า

เฟอร์นิเจอร์และสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภยัและทาํความสะอาดจะช่วยให้ประหยดัภาษีได้มากแต่

อยา่งไรก็ตามการแยกสัญญาจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งมีตามสัญญาดว้ยเช่นถา้ทาํสัญญาให้

เช่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องเช่าก็ตอ้งมีเฟอร์นิเจอร์หรือทาํสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภยัและความสะอาดใน

บริเวณตึกแถวหรือหอ้งเช่าก็ตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัและทาํความสะอาดใหก้บัผูเ้ช่าจริง ๆ มิฉะนั้นสญัญา

ท่ีทาํข้ึนจะเป็นสัญญาท่ีมีเจตนาหนีหนีภาษีซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายตอ้งไดรั้บโทษทั้งทางแพ่งและทาง

อาญา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามรู้ในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหากผูมี้เงินไดมี้เงินได้

มากกวา่หน่ึงประเภท  วิธีการจ่ายภาษีไดอ้ยา่งประหยดัและถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมายดว้ยการกระจายรายได้

ไปแตกหน่วยภาษีใหม่ดว้ยวิธี (1) การจดัตั้งห้างหุ้นส่วนสามญั  (2) การจดสิทธิเก็บกินให้กบัญาติหรือบุคคลท่ี

ไวว้างใจและ (3) การแยกยื่นภาษีของสามี ภริยาซ่ึงทั้งสามวิธีน้ีจะสามารถช่วยให้ผูมี้เงินไดจ่้ายภาษีนอ้ยลงอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้นโดยไม่ขดัต่อกฎหมายภาษีอากรแต่อยา่งใด 

  

คาํสําคญั: การวางแผนภาษีอากร, ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

 

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)นั้นโดยทัว่ไปจะมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้จ่ายภาษีน้อยท่ีสุดหรือไม่ตอ้ง

จ่ายภาษีโดยไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างไรมีความแตกต่างกบัการหลีกเล่ียงภาษีอากร(Tax Avoidance) และการหนี

ภาษีอากร (Tax Evasion)  ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม (2553) ไดอ้ธิบายวา่การวางแผนภาษีอากรนั้นเป็นเป็นการเตรียมการ

เพ่ือเสียภาษีให้ถูกตอ้งครบถว้นและประหยดัโดยชอบดว้ยกฎหมายส่วนการหลีกเล่ียงภาษีอากรนั้นเป็นการใช้

วิธีการท่ีไม่ผิดกฎหมายหรือใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือความคลุมเครือของกฎหมายหรือจุดบกพร่องของ

กฎหมายเพ่ือทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลงแต่อยา่งไรก็ดีแมก้ารหลีกเล่ียงภาษีอากรจะเป็นการกระทาํท่ี

ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็อาจขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายทาํใหรั้ฐตอ้งสูญเสียรายไดท้างภาษีจาํนวนมากส่วนการหนี

ภาษีอากรนั้นเป็นการใชว้ิธีการท่ีผิดกฎหมายเพ่ือทาํให้ไม่ตอ้งเสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลงดงันั้นในการวางแผน

ภาษีท่ีดีผูเ้สียภาษีจะตอ้งไม่มีความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีสรรพากรจนนําไปสู่ข้อ

กล่าวหาหรือถูกตดัสินจากศาลวา่เป็นการหนีภาษีอากรซ่ึงเป็นส่ิงผิดกฎหมาย ดงันั้นผูมี้เงินไดห้รือนกัวางแผนภาษี

จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดแ้ละเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรเป็นอยา่งดีดว้ย โดยเฉพาะ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาซ่ึงเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไปท่ีมีเงินไดถึ้งเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดโดยปกติจะ

จดัเก็บเป็นรายปีแต่อาจมีเงินไดพึ้งประเมินบางประเภทท่ีตอ้งจดัเก็บทั้งคร่ึงปีและรายปี เงินไดท่ี้เกิดข้ึนในปีภาษี

ใดๆผูท่ี้มีเงินไดจึ้งมีหน้าท่ีตอ้งนาํไปแสดงรายการเพ่ือยื่นภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีกาํหนดให้ถูกตอ้ง

ครบถว้นภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนดและในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นจะจดัเก็บแบบอตัรา

ก้าวหน้าซ่ึงหมายความว่าหากผูมี้เงินไดสู้งก็จะถูกจดัเก็บภาษีในอตัราสูงเช่นกัน   เม่ือผูมี้เงินได้ท่ีเป็นบุคคล

ธรรมดาหากมีเงินไดห้ลายประเภทกฎหมายภาษีหรือประมวลรัษฎากรกาํหนดให้นาํมารวมกนัเพ่ือคาํนวณภาษี

ตามแบบแสดงรายการและหักค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นตามท่ีกาํหมายกาํหนดซ่ึงเม่ือเงินไดห้ลายประเภทนาํมา

รวมกนัจะทาํให้ยอดเงินไดสู้งและทาํให้ผูเ้สียภาษีจ่ายภาษีสูงเช่นเดียวกนั   ดงันั้นผูเ้สียภาษีหรือผูมี้เงินไดห้ลาย

ประเภทควรตอ้งศึกษาการวางแผนภาษีท่ีจะช่วยให้เสียภาษีไดอ้ย่างประหยดัหรือจ่ายภาษีน้อยลงโดยไม่ขดัต่อ

กฎหมายภาษีจนทาํใหเ้ป็นการหนีภาษีซ่ึงเป็นส่ิงผิดกฎหมาย 

  

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาวธีิการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหจ่้ายภาษีไดอ้ยา่งประหยดัโดยการ 

กระจายรายไดไ้ปแตกหน่วยภาษีใหม่ไดแ้ก่ การจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนสามญั  การจดสิทธิเก็บกินใหก้บัญาติหรือ

บุคคลท่ีไวว้างใจและการแยกยืน่ภาษีของสามี ภริยา 

 

การวางแผนภาษีอากรโดยการกระจายรายได้แตกหน่วยภาษีใหม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นมีการจดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ผูมี้เงินไดย้ิง่มากจะยิง่ถูกจดัเก็บใน

อตัราสูง ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใชฐ้านเงินไดสุ้ทธิในการคาํนวณภาษียิง่เงินไดสุ้ทธิยิง่มากก็จะถูกจดัเก็บใน

อตัราสูงตามขั้นเงินไดสุ้ทธิท่ีแสดงตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นเงินไดสุ้ทธิตั้งแต่ จาํนวนเงินไดสุ้ทธิ

จาํนวนสูงสุดของขั้น 

อตัรา

ภาษี 

ภาษีสูงสุดในแต่ละ

ขั้นเงินได ้

ภาษีสะสมสูงสุดของ

ขั้น 

       0 -150,000 150,000 - ยกเวน้ 0 

เกิน 150,000 - 300,000 150.000 5 7,500 7,500 

เกิน 300,000 - 500,000 200,000 10 20,000 27,500 

เกิน 500,000 - 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

   เกิน 750,000 - 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

เกิน1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000 

เกิน 2,000,000 - 5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000 

เกิน 5,000,000  ข้ึนไป  35   

  ตารางบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปีภาษี 2561(สุเมธ ศิริคุณโชติและคณะ, 2561) 

 

 จากตารางภาษีเงินไดจ้ะเห็นไดว้า่ยิ่งเงินไดสุ้ทธิสูงอตัราภาษีก็จะสูงข้ึน ดงันั้นวธีิท่ีจะทาํใหเ้สียภาษีใน

อตัราตํ่าก็คือทาํเงินไดสุ้ทธิให้อยู่ในขั้นท่ีตอ้งเสียภาษีในอตัราตํ่าแต่ไม่ไดห้มายความว่าตอ้งทาํงานให้น้อยลง

หรือไม่ควรหารายไดม้ากเพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีในอตัราสูง แต่หมายถึงการหาเทคนิควิธีท่ีจะสามารถลดอตัรา

ภาษีของเงินไดใ้ห้มาอยูใ่นขั้นอตัราตํ่าแต่เงินไดห้รือรายไดไ้ม่ไดล้ดนอ้ยลงซ่ึงนกัวางแผนภาษีก็จะหาเทคนิควิธี

ต่างๆเพ่ือให้เสียภาษีในอตัราตํ่าและวิธีท่ีนิยมใชก้นัก็คือการแตกหน่วยภาษีโดยการจดัตั้งเป็นห้างหุน้ส่วนสามญั

ซ่ึงจะช่วยใหป้ระหยดัภาษีได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ตัวอย่างที่ 1 นายพบรัก เป็นคนโสด ทาํงานอยู่บริษทัแห่งหน่ึงได้รับเงินเดือนๆ ละ 50,000 บาท 

นอกจากน้ีนายพบรักยงัเปิดร้านขายกาแฟซ่ึงมีรายไดป้ระมาณเดือนละ 100,000 บาท  

การคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแสดงดงัน้ี 

  

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    500,000……….1 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ขายกาแฟ)             1,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมา ร้อยละ 60   720,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    480,000.............2 

 รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 1+2   980,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้     60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      920,000 

 คาํนวณภาษี  

ภาษี = (150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) + (150,000 x 

0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(170,000x0.20) 

 รวม ภาษีท่ีตอ้งชาํระ 99,000 บาท 
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 จากตวัอยา่งท่ี 1 หากนายพบรักไม่มีการวางแผนภาษีก็จะตอ้งชาํระภาษีเป็นจาํนวนเงิน 99,000 บาท แต่

ถา้นายพบรักใชว้ธีิการวางแผนภาษีโดยการจดัตั้งเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไวว้างใจเขา้มาเป็น

หุน้ส่วนดว้ยเช่นบิดา มารดาหรือพ่ีชาย นอ้งสาวเขา้มาเป็นหุน้ส่วนอาจจะนาํเงินมาลงทุนเพียงเลก็นอ้ยนายพบรักก็

จะไดใ้ชสิ้ทธิยืน่ภาษีในนามของหา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงวธีิการน้ีเป็นเทคนิคทางภาษีท่ีเรียกวา่การแตกหน่วยภาษี

ใหม่ ซ่ึงจะทาํใหน้ายพบรักประหยดัภาษีไดด้งัคาํนวณต่อไปน้ี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    500,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น     60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      440,000 

 คาํนวณภาษี  

(150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 0.05)+(140,000x0.10) =21,500 บาท 

 รวมภาษีท่ีตอ้งชาํระ 21,500 บาท 

 ส่วนรายไดจ้ากการขายกาแฟ นายพบรักก็จะนาํมาคาํนวณภาษีในนามของห้างหุน้ส่วนสามญัโดยนาย

พบรักอาจตั้งช่ือหา้งหุน้ส่วนสามญัช่ือ หา้งหุน้ส่วนสามญัพบรักกบัพ่ีสาวซ่ึงคาํนวณภาษีดงัน้ี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ขายกาแฟ)             1,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมา ร้อยละ 60   720,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    480,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้    120,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      360,000 

คาํนวณภาษี (150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 0.05)+(60,000x0.10) 

 ภาษีท่ีตอ้งชาํระ  13,500  บาท 

 ดงันั้นรวมภาษีท่ีนายพบรักจะตอ้งชาํระท่ีเป็นเงินไดจ้ากเงินเดือนและหา้งหุน้ส่วนสามญัพบรักกบัพ่ีสาว 

รวมทั้งส้ินเท่ากบั 35,000 บาท(21,500+13,500)  จะเห็นไดว้า่ถา้นายพบรักไม่มีการวางแผนภาษีโดยการจดัตั้งเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามญัจะทาํให้นายพบรักเสียภาษีเป็นเงิน 99,000 บาทแต่ถา้นายพบรักใชก้ารวางแผนภาษีโดยแตก

หน่วยภาษีใหม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามญัจะทาํให้นายพบรักจ่ายภาษีเพียง 35,000 บาทซ่ึงสามารถประหยดัภาษีได้

เป็นเงินถึง 64,000 บาทต่อปี 

 

การวางแผนภาษโีดยการกระจายรายได้เพ่ือแตกหน่วยภาษีใหม่โดยใช้วธีิการจดทะเบียนสิทธิเกบ็กิน 

 การจดทะเบียนใหสิ้ทธิเก็บกินนั้นเป็นเทคนิคอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนกัวางแผนภาษีอากรนาํมาใชใ้นการวางแผน

ภาษีใหก้บัผูมี้เงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีมีเงินไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์ช่นบา้น อาคาร ตึกใหเ้ช่ารวมทั้งท่ีดิน

เพ่ือเป็นการกระจายรายไดไ้ปยงัหน่วยภาษีใหม่  การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินโดยทัว่ไปมกัเกิดจากผูมี้เงินไดจ้าก

อสังหาริมทรัพย์ไปจดสิทธิเก็บกินท่ีทําให้ผู ้ทรงสิทธิมีสิทธิครอบครองได้ใช้และถือเอาประโยชน์แห่ง
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อสงัหาริมทรัพยน์ั้น เช่นบิดา มารดาไปจดสิทธิเก็บกินเงินไดค้่าเช่าท่ีดิน หรือเช่าบา้นใหลู้กไดสิ้ทธิเก็บกินจากเงิน

ไดค้่าเช่านั้น เป็นตน้ 

 การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนั้นโดยทัว่ไปเป็นการวางแผนภาษีท่ีเกิดจากผูมี้เงินไดมี้เงินไดห้ลายประเภทซ่ึง

หากนาํมารวมกนัก็จะทาํใหเ้งินไดสู้งและตอ้งจ่ายภาษีในอตัราสูง ผูมี้เงินไดจึ้งใชเ้ทคนิคการจดทะเบียนสิทธิเก็บ

กินเพ่ือกระจายรายไดแ้ตกเป็นหน่วยภาษีใหม่เพ่ือใหเ้งินไดเ้สียภาษีในอตัราตํ่าลง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่างที่ 2   นางสาวดวงดาวทาํงานอยูบ่ริษทัแห่งหน่ึงไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 50,000 บาทและมีคอนโดใหเ้ช่ายา่น

กลางเมืองโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท  การคาํนวณภาษีส้ินปีของนางสาวดวงดาว แสดงดงัน้ี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    500,000……….1 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)              600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมา ร้อยละ 30   180,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    420,000.............2 

 รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 1+2   920,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้     60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      860,000 

 คาํนวณภาษี  

(150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(110,000x0.20)   

รวม ภาษีท่ีตอ้งชาํระ 87,000 บาท 

 จากตวัอยา่งท่ี 2 หากนางสาวดวงดาวไม่มีการวางแผนภาษีก็จะตอ้งชาํระภาษีเป็นจาํนวนเงิน 87,000 

บาท แต่ถา้นางสาวดวงดาวใชว้ิธีการวางแผนภาษีโดยการจดสิทธิเก็บกินเงินไดจ้ากการใหเ้ช่าคอนโดใหบุ้คคลอ่ืน

ท่ีไวว้างใจเช่นบิดา มารดาหรือพ่ีสาว นอ้งชายก็จะทาํใหเ้งินไดจ้ากการให้เช่าคอนโดเป็นของผูท้รงสิทธิและยื่น

ภาษีแยกจากนางสาวดวงดาวและก็จะทาํให้นางสาวดวงดาวจ่ายชาํระภาษีนอ้ยลงโดยทัว่ไปการจดทะเบียนสิทธิ

เก็บกินจะจดใหก้บับุคคลท่ีมีรายไดน้อ้ยหรือไม่มีรายไดเ้พราะจะช่วยใหเ้สียภาษีในอตัราตํ่า จากตวัอยา่งสมมติวา่

นางสาวดวงดาวจดทะเบียนสิทธิเก็บกินใหก้บับิดามารดาซ่ึงไม่มีรายได ้ การคาํนวณภาษีแสดงดงัน้ี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    500,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น     60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      440,000 

 คาํนวณภาษี  

(150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 0.05)+(140,000x0.10) 

 ภาษีจากเงินเดือนท่ีนางสาวดวงดาวตอ้งชาํระเป็นเงิน 21,500 บาท 
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 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่าคอนโด)  600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมา ร้อยละ 30   180,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    420,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้      60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      360,000 

คาํนวณภาษี = (150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 0.05)+(60,000x0.10) 

 ภาษีท่ีมารดาของดวงดาวตอ้งชาํระ  13,500  บาท 

ดงันั้นรวมภาษีท่ีนางสาวจะตอ้งชาํระท่ีเป็นเงินไดจ้ากเงินเดือนและจากการจดสิทธิเก็บกินใหม้ารดา 

รวมทั้งส้ินเท่ากบั 35,000 บาท(21,500+13,500)  จะเห็นไดว้า่ถา้นางสาวดวงดาวไม่มีการวางแผนภาษีโดยการจด

ทะเบียนสิทธิเก็บกินให้มารดาจะทาํให้นางสาวดวงดาวเสียภาษีเป็นเงิน 87,000 บาทซ่ึงการจดทะเบียนสิทธิเก็บ

กินน้ีจะทาํใหน้างสาวดวงดาวประหยดัภาษีไดเ้ป็นเงิน 52,000 บาทต่อปี 

 ในการวางแผนภาษีโดยการกระจายรายไดด้ว้ยการแตกหน่วยภาษีใหม่ดว้ยวิธีการจดัตั้งห้างหุ้นส่วน

สามญัและการจดสิทธิเก็บกินส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัก็คือเจตนาในการทาํนิติกรรมถา้ใชบุ้คคลท่ีไวว้างใจมาเป็น

หุ้นส่วนก็จะตอ้งเขา้หุ้นส่วนกนัจริงไม่ใช่นาํช่ือมาร่วมเพียงอย่างเดียวหรือการจดสิทธิเก็บกินก็ตอ้งมีเจตนาให้

สิทธิเก็บกินจริงๆ เพราะหากเป็นการทาํนิติกรรมท่ีไม่ไดเ้กิดจากเจตนาท่ีแทจ้ริงการวางแผนภาษีจะกลายเป็นการ

หนีภาษีซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย  ดงันั้นนกัวางแผนภาษีหรือผูมี้เงินไดค้วรตอ้งตระหนกัและพึงระมดัระวงั

เพ่ือใหก้ารวางแผนภาษีตอ้งไม่ขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีจนนาํไปสู่ความเสียหายและยุง่ยากในภายหลงั 

 นอกจากการวางแผนภาษีดว้ยการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามญัและการจดสิทธิเก็บกินให้แก่บุคคลท่ี

ไวว้างใจแลว้การใชแ้ยกวิธีแยกยื่นภาษีระหวา่งสามีและภริยาก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีถูกนาํมาใชใ้นการวางแผน

ภาษีของผูมี้เงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ตัวอย่างที่ 3  นายแกว้และนางกอ้ยเป็นสามีภริยาชอบดว้ยกฎหมาย นายแกว้ทาํงานอยูบ่ริษทัแห่งหน่ึง

ไดรั้บเงินเดือนๆละ 50,000 บาท นอกจากน้ีนายแกว้และนางกอ้ยยงัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าคอนโดมิเนียมมีรายได้

เดือนละ 100,000 บาท  การคาํนวณภาษีส้ินปี เป็นดงัน้ี  

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    500,000……….1 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่า)             1,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมา ร้อยละ 30   360,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    840,000.............2 

 รวมเงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 1+2             1,340,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินไดแ้ละคู่สมรส   120,000  

 เงินไดสุ้ทธิ                1,220,000 
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คาํนวณภาษี  

(150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 

0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(250,000x0.20)+(220,000x0.25) = 170,000 บาท 

 จากตวัอยา่งนายแกว้มีเงินไดส้องประเภทคือเงินไดจ้ากเงินเดือนและเงินไดจ้ากการใหเ้ช่า

คอนโดมิเนียมซ่ึงถา้หากนายแกว้ยืน่ภาษีในนามตนเองจะตอ้งชาํระภาษีเป็นเงิน 170,000 บาท แต่ถา้หากนายแกว้

ใชก้ารวางแผนภาษีแบบแยกยืน่โดยยืน่ภาษีเงินไดจ้ากเงินเดือนในนามตนเองแต่เงินไดจ้ากค่าเช่าคอนโดมิเนียมให้

ยืน่ภาษีในช่ือของภริยาซ่ึงจะทาํใหป้ระหยดัภาษีได ้โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงัน้ี 

ภาษีส้ินปีของนายแกว้ 

 เงินไดพึ้งประเมิน(เงินเดือน)   600,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมาร้อยละ 50 ไม่เกิน 100,000 100,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย    500,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น     60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      440,000 

คาํนวณภาษี (150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 0.05)+(140,000x0.10) 

 ภาษีจากเงินเดือนท่ีนายแกว้ตอ้งชาํระเป็นเงิน 21,500 บาท 

ส่วนรายไดค้่าเช่าคอนโดใหย้ืน่ภาษีในช่ือของภริยาคือนางกอ้ย แสดงดงัน้ี 

 เงินไดพึ้งประเมิน(ค่าเช่าคอนโด)  1,200,000 

 หกั ค่าใชจ่้ายเหมา ร้อยละ 30     360,000 

 เงินไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย      840,000 

 หกั ค่าลดหยอ่น ผูมี้เงินได ้      60,000 

 เงินไดสุ้ทธิ      780,000 

คาํนวณภาษี = (150,000 บาทแรก ไดรั้บการยกเวน้) +(150,000 x 

0.05)+(200,000x0.10)+(250,000x0.15)+(30,000x0.20) 

 ภาษีท่ีนางกอ้ยตอ้งชาํระ 71,000  บาท 

 จากตวัอย่างหากนายแกว้และนางกอ้ยมีการวางแผนภาษีโดยใชว้ิธีแยกยื่นจะทาํให้นายแกว้และนาง

ก้อยเสียภาษีรวมเป็นเงินเท่ากับ 92,500 บาท(21,500+71,000) ซ่ึงสามารถประหยดัภาษีได้ถึง 77,500 บาท 

(170,000 – 92,500)  จากตวัอยา่งเป็นการคาํนวณเฉพาะภาษีส้ินปีโดยการคาํนวณตามวิธีท่ี 1 แต่เงินไดจ้ากค่าเช่า

ตอ้งคาํนวณภาษีคร่ึงปีและคาํนวณภาษีวิธีท่ี 2 ดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามยอดภาษีท่ีประหยดัไดจ้ะเท่ากบั 77,500 บาท

เท่าเดิม 

 

สรุป 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเก็บในอตัรากา้วหนา้ซ่ึงถา้ผูเ้งินไดสู้งอตัราภาษีท่ีถูกจดัเก็บจะสูงตามดงันั้น

หากผูมี้เงินไดต้อ้งการจ่ายภาษีตํ่าตอ้งทาํใหเ้งินไดอ้ยูใ่นขั้นอตัราภาษีตํ่าเพ่ือทาํใหจ่้ายภาษีนอ้ยลง ผูเ้สียภาษีจึงตอ้ง

มีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเพราะการวางแผนภาษีอากรนั้นจะทาํใหผู้มี้เงินไดส้ามารถประหยดัภาษี
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ไดเ้ป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะการวางแผนภาษีดว้ยวิธีการกระจายรายไดเ้พ่ือแตกหน่วยภาษีใหม่โดยการจดัตั้งห้าง

หุ้นส่วนสามญัหรือการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้กบัญาติหรือบุคคลท่ีไวว้างใจแต่ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัในการ

จดัตั้งห้างหุ้นส่วนสามญัและการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็คือจะตอ้งเป็นนิติกรรมท่ีมีเจตนาบริสุทธ์ิหรือมีเจตนา

เป็นหุ้นส่วนกนัจริงและให้สิทธิเก็บกินจริงเพราะหากไม่เป็นความจริงจะเป็นการหนีภาษีซ่ึงเป็นส่ิงผิดกฎหมาย

เป็นอาชญากรรมซ่ึงตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาและทางแพง่และนอกจากการวางแผนภาษีทั้ง 3 วธีิขา้งตน้น้ีแลว้ยงัมี

วธีิการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอีกหลายวธีิท่ีช่วยใหผู้มี้เงินไดป้ระหยดัภาษีไดอี้กเช่น การซ้ือประกนัชีวติ  

การซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยค ร้ังน้ี มีว ัต ถุป ระสงค์ เพ่ื อ  ประเมินความพึ งพอใจของผู ้สอบบัญชี รับอนุ ญาตในเขต

กรุงเทพมหานครต่อการให้บริการตรวจสอบบญัชีโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purpesive Sampling) สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statististics)  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการ

วเิคราะห์แบบถดถอย (Regression) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี

ความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจประเภทนั้นๆ ท่ีรับสอบบญัชี อยูใ่นระดบัมาก  2) คุณภาพงานสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในดา้นการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีอนุญาตมีหลกัฐานเพียงพอต่อการ

แสดงความเห็นในรายงานการสอบบญัชี มากท่ีสุด 3) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการผูส้อบบัญชีรับอนุญาต พบว่า 

ผูส้อบบญัชีอนุญาตไดรั้บลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึนจากคาํแนะนาํของลูกคา้รายเดิม 4)การวิเคราะห์การถดถอยระหวา่ง

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ค่าสัมประสิทธ์ิ (R Square) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.837 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถ สามารถอธิบาย

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดร้้อยละ 83.70 5)ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

การให้บริการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการตรวจสอบบญัชี คือ 

อตัราค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ รวมถึงสามารถปฏิบติังานตามมาตรฐาน

วิชาชีพไดอ้ย่างเคร่งครัดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และทาํเลสถานท่ีตั้งของสํานักงานตรวจสอบบญัชี รวมถึงการ

เขา้ถึงการใหบ้ริการของสาํนกังานตรวจสอบบญัชี 

 

คาํสําคญั ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการสอบบญัชี, ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
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.  ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในการดาํเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารของกิจการจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํงบการเงินเพ่ือแสดงฐานะ

การเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวนอกจากจะใช้

ประโยชน์ เพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหารแลว้ ยงัเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายดว้ยกนั เช่น ผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็น

เจา้ของ กิจการยอ่มตอ้งการทราบว่ากิจการจะสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ท่าไร ธนาคาร หรือเจา้หน้ียอ่มตอ้งการ

ทราบวา่ กิจการ จะมีความสามารถ ใชคื้นเงินกูแ้ละดอกเบ้ียไดเ้พียงไร ผูล้งทุนทัว่ไปยอ่มตอ้งการทราบวา่ในรอบ

ปีท่ีผา่นมา กิจการสามารถทาํกาํไรไดเ้ท่าไร เพ่ือตดัสินใจในการลงทุนซ้ือหุน้ของกิจการนั้น ๆ เป็นตน้  งบการเงิน

ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์และเป็นท่ีเช่ือถือแก่บุคคลภายนอก หรือผูถื้อหุ้นก็ต่อเม่ือผูส้อบบัญชีซ่ึงมีความเป็น

อิสระและเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญทางการบญัชีไดเ้ขา้ตรวจสอบและใหค้วามเห็นรับรองต่องบ

การเงินดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี เพราะงบการเงินท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํข้ึน และผูส้อบบญัชี ยงัไม่ไดต้รวจสอบอาจมีปัญหา 

เน่ืองจากฝ่ายบริหารท่ีไม่สุจริตอาจจดัทาํงบการเงินแสดงผลการดาํเนินงาน ในดา้นท่ีดี เพ่ือปกปิดความเสียหาย

หรือขอ้มูลบางอยา่งไว ้งบการเงินอาจมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องจากการทาํบญัชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่น บนัทึกบญัชี บนัทึกค่าใชจ่้ายไวเ้ป็นทรัพยสิ์น หรือไม่ไดป้รับปรุงรายการค่าใชจ่้าย ณ วนั

ส้ินปีใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาบญัชี งบการเงินอาจเปิดเผยขอ้มูลและรายการท่ีผูใ้ชง้บการเงินควรไดรั้บทราบไวไ้ม่

ครบถว้น เช่น ไม่ไดเ้ปิดเผย นโยบาย การบญัชี หรือเหตุการณ์ท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปีหรือเกิดข้ึนหลงัวนั

ส้ินปี เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี กฎหมายในหลายประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย จึงกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการ ตอ้งจดัทาํ

งบการเงิน และตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบรับรองบญัชี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต(CPA) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ ในวิชาชีพบญัชี และมีความเป็นอิสระ ผูส้อบบญัชีจะช่วยลดความเส่ียงของการบนัทึกบญัชีท่ีไม่

เหมาะสม เพ่ือให้การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีได้รับการรับรองทั่วไป ช่วยให้

ผูป้ระกอบการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ เพ่ือนาํไปประกอบการตดัสินใจในการทาํธุรกิจ และวางแผน
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ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการแนะนําจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของธุรกิจ ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ความรู้ความสามารถทางดา้นความรู้

ในวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างไร นอกจากน้ียงัตอ้งการศึกษาคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตวา่เป็นตวักลางท่ีสร้างความเช่ือมโยงความรู้ความสามารถในดา้นวิชาชีพและมีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบั

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาวิชาชีพงานสอบบญัชีให้เกิดการยอมรับ

และเช่ือมั่นในคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบบัญชีและผู ้ใช้บริการ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาในการออกไปประกอบวชิาชีพการบญัชีและการตรวจสอบบญัชีต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อการใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี 

 

3.  ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาวิจยั เร่ืองการประเมินความพึงพอใจของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อ

การให้บริการตรวจสอบบัญชี มีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี  ประชากรคือ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยผูว้ิจยัจะศึกษา  3 ปัจจยัหลกัท่ีคาดวา่จะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูส้อบบญัชีต่อ

การใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีรับอนุญาต (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (2)  ความรู้ความสามารถทาง

วชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (3) คุณภาพของงานสอบบญัชี 

 

4.  ทฤษฎแีละกรอบแนวคิด 

 ในการประกอบธุรกิจท่ีมีระบบบัญชีและการเงินท่ีดีผลของการประกอบการมักจะแสดงในรูปงบ

การเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี และผูล้งทุนเป็นตน้ ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องงบ

การเงินจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก ทาํให้มีความจาํเป็นตอ้งมีการสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีซ่ึงมีความเป็นอิสระใน

การตรวจสอบรายงานและหลกัฐานท่ีจาํเป็นและสาํคญัของงบการเงินตลอดจนการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

วา่ไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ซ่ึงรายงานดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพการ

ทาํงานของผูส้อบบญัชีวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด กล่าวคือตอ้งจดัทาํข้ึนดว้ยความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่

ของผูส้อบบญัชี ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีกาํหนดไวน้อกจากความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่

แลว้ อาจจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ในการทาํงานมาช่วยเน่ืองจากงานตรวจสอบเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนและตอ้งการ

ความน่าเช่ือถือเป็นอย่างมาก ประสบการณ์ท่ีมีอยู่นั้นจะนาํมาช่วยในเร่ืองของการใชว้ิจารณญาณในการสังเกต

และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพเพ่ือเป็นส่วนท่ีช่วยในการสอบบญัชีไดท้าํงานสะดวกมากข้ึน  
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 จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาพบว่านอกจากความรู้ความสามารถดา้นการสอบบญัชี การมีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพแลว้ ผูส้อบบญัชียงัควรตอ้งมีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนทกัษะ

ท่ีจาํเป็นต่อการตรวจสอบบญัชีโดยมีการเสริมสร้างสมรรถนะการสอบบญัชี (สุนิษา  ธงจนัทร์,  สุบรรณ  เอ่ียม

วจิารณ์และจิระทศัน์  ชิตทรงสวสัด์ิ2552)  เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพท่ีจะนาํไปสู่ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพได้

อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักชพร  นามสีฐาน (2557) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถ

ทางการบญัชีสมยัใหม่กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในประเทศไทย พบว่า ความสามารถ

ทางการบญัชีสมยัใหม่ ด้านความสามารถในการวางแผน ด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความสัมพนัธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูส้อบบญัชีตอ้งให้ความสําคญัต่อการเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทางบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างให้การปฏิบติังานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีมีคุณภาพ 

ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ตามมาตรฐานท่ีรับรองทัว่ไป  

 จรรยาบรรณวิชาชีพของผูส้อบบญัชีเป็นขอ้กาํหนดความประพฤติของผูส้อบบญัชีให้อยูใ่นศิลธรรมอนั

ดี และมีความสําคญั ช่วยยกฐานะวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับนับถือจากสาธารณะชน และช่วยป้องกนัความเส่ือม

โทรมแห่งวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิจรําไพ  ดวงจกัวาล (2557) ไดศึ้กษาผลกระทบของการมุ่งเนน้ความรอบรู้

การสอบบญัชีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในประเทศไทย พบวา่ การมุ่งเนน้ความรอบรู้การ

สอบบัญชีดา้นจรรยาบรรณการสอบบญัชี ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ ดา้นหลกัฐานการสอบบญัชี และดา้น

รายงานการตรวจสอบ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการสอบบญัชีดงันั้นผูส้อบบญัชี

ต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และ

ประสบการณ์ในดา้นการสอบบญัชีอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่างๆ เพ่ือจะทาํให้ระบบการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตควรจะมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบติังานของตนใน

ฐานะผูต้รวจสอบญัชีว่ามีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดโดยความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชีเพ่ือวดัความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ตรวจสอบบญัชี  

 ในการวิจยั ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต และคุณภาพงานสอบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นตวัแปรตน้ Independent variable และความพึงพอใจต่อ

การใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีเป็นตวัแปรตาม Dependent variable 
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ตวัแปรต้น Independent variable           ตวัแปรตาม Dependent variable 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล หรือเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทราบถึงขอ้มูลลกัษณะทั่วไปของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

             2. หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทราบแนวทางพฒันา ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไปสู่มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผูป้ระกอบการโดยทัว่ไป 

             3.  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สามารถพฒันาความรู้ความสามารถและคุณภาพงานสอบบญัชีให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการต่อการใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.  ผูป้ระกอบการหรือธุรกิจโดยทัว่ไปมีปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 5.  ผูท่ี้สนใจงานวจิยัดา้นคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ทาํการวจิยัในอนาคต 

 

6.  วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการเลือก

ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 400 ชุด  

6.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน 

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

ประสบการณ์ทาํงานดา้นอ่ืน การเขา้รับการฝึกอบรม ความตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรม และจาํนวนลูกคา้ท่ีไดรั้บ

การสอบบญัชี เป็นคาํถามแบบใหเ้ลือกตอบ 

- ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพของผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต 

 

- คุณภาพงานสอบบญัชี 

 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ

ตรวจสอบบญัชี 
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ส่วนท่ี 2 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและคุณภาพงานสอบบัญชีของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (Rating Scale) จากน้อยไป

มาก จาํนวน 19 ขอ้ โดยมีเกณฑใ์นการแปลค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น  

ส่วนท่ี 3 คุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั (Rating Scale)  จากนอ้ยไปมาก จาํนวน 19 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสอบบัญชี เป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ 

แบ่งเป็นระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั (Rating Scale)  จากนอ้ยไปหามาก จาํนวน 9 ขอ้  

ส่วนท่ี 5 ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะการให้บริการ งานบริการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี เป็นคาํถาม

ปลายเปิด เพ่ือใชใ้นการเก็บขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือ

ใชป้ระโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

 6.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ 

1. การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจัยได้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร

วชิาการ บทความ วารสาร  วทิยานิพนธ์ รวมทั้งการคน้ควา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลภาคสนามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยให้กลุ่ม

ตวัอยา่งทาํแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย ์

6.3  การจดัทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีมีรวบรวมขอ้มูลจากศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานต่างๆ และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถาม หลงัจากท่ีมีการทดสอบความเช่ือถือไดแ้ละความแม่นยาํ

ของแบบสอบถาม และผ่านการสอบทานจากผูเ้ช่ียวชาญ และดาํเนินการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดจาํนวน 400 ราย มีขั้นตอนการจดัทาํดงัน้ี 

1. จดัทาํเอกสารนาํส่งจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

2. เอกสารคาํอธิบายเก่ียวกับงานวิจัยและช้ีแจงการทําความเขา้ใจเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถาม 

สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนตามวตัถุประสงค์การวิจัย และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้กรณีท่ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีขอ้สงสยัในการตอบแบบสอบถามงานวจิยั รวมถึงซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหนา้ซองถึงผูท้าํวจิยั

เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัมาคืนไดส้ะดวก ครบถว้น 

3. ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาซ่ึงแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณ์มีจาํนวน 400 ชุด 

6.4  สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอใน

รูปตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ใชร้ายงานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 

testing) ใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 

 2.1 การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปรในแตล่ะปัจจยัท่ีทาํการศึกษา 

 2 .2  ก าร วิ เค ร าะ ห์ ก าร ถ ด ถ อ ย  (Regression) เ พ่ื อ ศึ ก ษ าค วาม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ าง ปั จ จั ย 

ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

7.สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี และการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเพ่ือการวิจยัและขอ้มูลท่ี

รวบรวมได้จากการศึกษาค้นควา้เอกสาร งานวิจัย บทความทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงาน

ตรวจสอบบญัชี เพ่ือแสดงให้เห็นวา่งานวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการตรวจสอบทางบญัชีและสถานการณ์

ปัจจุบนั สามารถนาํมาสรุปขอ้มูลและนาํเสนอผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 7.1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ท่ีให้

ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย มากท่ีสุด มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31-40  ปี  มีวฒิุการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีมากท่ีสุด สาํหรับประสบการณ์การทาํงานเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้น ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ 

5-10 ปี นอกจากน้ียงัมีประสบการณ์การทาํงานในดา้นอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ การรับทาํบญัชีและวางระบบบญัชี 

ในดา้นการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสอบบญัชีในรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะไดรั้บ

การฝึกอบรมเฉล่ีย 2-3 คร้ัง โดยมีความตอ้งการในการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ในเร่ืองมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการสอบบญัชี และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามลาํดบั 

เร่ืองความรู้ความสามารถดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่วนใหญ่จะมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 

ความรู้กฎหมายอ่ืน และโปรแกรมสาํเร็จรูป ตามลาํดบั   

สําหรับในรอบปีท่ีผ่านมามีลูกค้าท่ีได้รับบริการตรวจสอบบัญชีจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เฉล่ีย

ประมาณ 100-150  ราย   

สรุปได้ว่า ผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตส่วนใหญ่มีวยัวุฒิและคุณวุฒิ ท่ีเหมาะสมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบบัญชีท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลูกคา้ท่ีรับบริการสอบบัญชีได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถ

ใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีแก่ลูกคา้เฉล่ียปีละ 100-150 ราย นบัวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม       

7.2  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ความสามารถทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาก

แบบสอบถามจาํนวน 19 ขอ้ พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

85.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยงัพบวา่ มีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เก่ียวกบัธุรกิจประเภทนั้นๆ ท่ีรับสอบ

บญัชี อยูใ่นระดบัดีมาก รองลงมาคือ ความสามารถวางแผนการตรวจสอบและใชว้ธีิการตรวจสอบต่างๆ ดว้ยความ

เป็นอิสระและเช่ือถือได ้และการตรวจสอบแต่ละคร้ัง สามารถปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินตามแนวทาง และ
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วิธีการตรวจสอบท่ีสภาวิชาชีพไดก้าํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้

ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีกาํหนด 

                7.3  คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ด้วยแบบสอบถาม

จาํนวน 19 ขอ้ พบว่า ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

82.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีอนุญาตมีหลกัฐานเพียงพอต่อการแสดง

ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี มากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราค่าธรรมเนียมในการบริการทางบัญชี มีความ

เหมาะสมกบัปริมาณงาน เน้ืองานท่ีให้บริการ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มี

ความครบถว้น ครอบคลุมแผนงานและเป้าหมายของลูกคา้ อีกทั้งเร่ืองอตัรายงัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของงาน

เชิงประจกัษอี์กดว้ย   

                7.4 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 การวเิคราะห์ผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากแบบสอบถามจาํนวน 9 ขอ้ พบวา่ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้จะพบวา่มีความพอใจในเร่ือง ผูส้อบบญัชีอนุญาตไดรั้บลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึนจากคาํแนะนาํของลูกคา้ราย

เดิม มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระยะเวลาการตรวจสอบมีความเหมาะสม การจดัทาํบัญชี / งบการเงิน และรายละเอียด

ประกอบงบการเงินถูกตอ้ง แสดงใหเ้ห็นวา่ การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสามารถปฏิบติังานจนเป็นท่ีพอใจแก่

ลูกคา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีรับบริการตรวจสอบจนเกิดลูกคา้รายใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท่ีสําคญั

คือ การทาํงานได้สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด และจัดทาํเอกสารแสดงรายละเอียดของงบการการเงินท่ีตรงตาม

มาตรฐานการบญัชี 

 7.5 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) กบัความ

พงึพอใจในการปฏบิัตงิานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตกลุ่มตวัอย่าง 

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิตวักาํหนด (R Square) พบว่า มีค่าสูงสุด แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความรู้

ความสามารถ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดถึ้ง

ร้อยละ 83.70 ส่วนอีกร้อยละ 16.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการตรวจสอบบญัชี 

 ผลการทดสอบสมมติฐานภาพรวม ในสมการถดถอยระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พบว่า F test มีค่า Sig 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั

นยัสาํคญั 0.05 แสดงให้เห็นวา่ ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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 8.  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการให้บริการ งานบริการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจไวห้ลายประเด็น ดงัน้ี 

8.1 อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการท่ีเหมาะสม จะทาํให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจเลือกสํานักงานผู ้

ตรวจสอบบัญชีท่ีมีค่าธรรมเนียมเหมาะสมกบัปริมาณงาน และระยะเวลาในตรวจสอบ โดยเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนดาํเนินการของสถานประกอบการ ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงการลดตน้ทุนแต่ไดผ้ลท่ีคุม้ค่ากวา่ 

8.2 สถานท่ีตั้งหรือทาํเลท่ีตั้งของสํานักงานตรวจสอบบญัชีท่ีเอ้ือต่อการติดต่อประสานงานของลูกคา้ 

รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ อาทิ การใชเ้ทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีรวดเร็ว การใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปในการจดัทาํงบบญัชี การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ผา่นระบบออนไลน์ เป็นตน้ 

 8.3 คุณสมบติัของผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต ทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ และปฏิบติังานดว้ย

ความเท่ียงตรง โปร่งใส มีความเป็นอิสระ สามารถใหข้อ้เสนอแนะแก่เจา้ของกิจการเพ่ือนาํไปปรับปรุงพฒันางาน

ระบบบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดว้า่เป็นไปมาตรฐานการสอบบญัชีของสภาวิชาชีพ

อยา่งแทจ้ริง   

8.4  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ควรให้ความสําคญักบัการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ ท่ีมีผลต่อการสร้าง

คุณภาพการสอบบญัชี ท่ีสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในทางวชิาชีพสอบบญัชี รวมถึงเทคนิควธีิการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบ

บัญชี เพ่ือให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ขอ้มูล

สารสนเทศ ท่ีส่งผลใหก้ารทาํงานสอบบญัชีมีคุณภาพ และทาํให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพงานการสอบบญัชี 

ซ่ึงการนาํเสนอขอ้มูลในปัจจุบนั จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการขอ้มูลของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้น ผูส้อบ

บญัชีตอ้งคาํถึงกรอบแนวคิด และมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางปฏิบติัให้เกิดคุณภาพได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมถึงการเขา้รับการอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกบัขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวชิาชีพการบญัชีอยา่งต่อเน่ือง 

               ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีทาํการศึกษาเปรียบเทียบ เร่ืองคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในมุมมองของ

ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ และปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของความเป็นมืออาชีพต่อคุณภาพ

การสอบบญัชี 

2. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการสอบบัญชีทั้งท่ีเป็นผูป้ระกอบการภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานของรัฐ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในคุณภาพภาพงานสอบบัญชี นํามาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและการประชาสัมพนัธ์งานสอบบญัชีท่ีมีความทันสมยั รวดเร็ว เขา้ถึง

ขอ้มูลต่าง ๆ ไดง่้ายยิง่ข้ึน 
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and Errors: Retrospective or Prospective Approach 
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บทคัดย่อ 

 ในกรณีท่ีกิจการมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนประมาณการทางบญัชีและการแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาด กิจการจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปล่ียนประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซ่ึงโดยทั่วไปการเปล่ียนนโยบายการบัญชีและการแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงั สาํหรับการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีใหใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

ทั้งน้ีกิจการตอ้งบนัทึกบญัชีให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีเพ่ือให้ขอ้มูลในงบการเงินสามารถ

เปรียบเทียบกนัไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน  

 

คาํสําคญั:  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนประมาณการทางบญัชี ขอ้ผิดพลาด วธีิปรับยอ้นหลงั วธีิเปล่ียนทนัที 

 เป็นตน้ไป 

 

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 

 ในการดาํเนินธุรกิจผูบ้ริหารอาจมีการเปล่ียนแปลงทางการบญัชีในแต่ละงวดบญัชี ตวัอย่างเช่น การ

เปล่ียนแปลงวธีิการตีราคาสินคา้คงเหลือหรือวธีิการรับรู้รายได ้ การเปล่ียนแปลงวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์

หรือ การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในกรณีท่ีมีการบนัทึกรายการไม่ถูกตอ้งอยา่งมีสาระสาํคญั การเปล่ียนแปลงทางการ

บญัชีต่างๆดงักล่าวน้ีสามารถแบ่งเป็นเป็นการเปล่ียนแปลงในลกัษณะใดตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 และ

จะตอ้งใชว้ิธีการทางบญัชีอยา่งไรเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางการบญัชีเกิดข้ึน เพ่ือให้งบการเงินแสดงรายงานทาง

การเงินท่ีถูกตอ้ง สะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน    

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผิดพลาด 

(2) เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจในการเลือกใชว้ธีิปรับยอ้นหลงั หรือวธีิการเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป สาํหรับการ

เปล่ียนนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 

 

3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

จากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ                 

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด ได้ระบุถึงวิธีทางปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงการทางบัญชี                                 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีสาํคญั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชี หมายถึง หลกัการ หลกัเกณฑ ์ประเพณีปฏิบติั กฎ และวธีิปฏิบติัเฉพาะท่ีกิจการใชใ้น

การจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2560) 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลกัการ หลกัเกณฑ ์ประเพณีปฏิบติั กฎ 

และวธีิปฏิบติัเฉพาะท่ีกิจการใชใ้นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด กล่าวว่า กิจการตอ้งเลือกใช้และนํานโยบายการบัญชีมาถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอกับรายการค้า 

เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เวน้แต่มาตรฐานการายงานทางการเงินไดก้าํหนดหรือ

อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัไดส้ําหรับรายการแต่ละประเภท หากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกาํหนดหรืออนุญาตใหป้ฏิบติัดงักล่าวได ้กิจการตอ้งเลือกและนาํนโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม

มาถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอสาํหรับรายการแต่ละประเภท 

 กิจการตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ถา้การเปล่ียนแปลงนั้น เขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

1. เกิดจากขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2. ทาํใหง้บการเงินใหข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและเก่ียวขอ้งการตดัสินใจมากข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลกระทบ

ของรายการคา้ เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนท่ีมีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสดของกิจการ 

ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เช่น  การเปล่ียนวิธีการคาํนวณสินคา้คงเหลือ (วิธีเขา้ก่อน

ออกก่อน หรือ วธีิถวัเฉล่ีย ) การเปล่ียนวธีิการรับรู้รายได ้การเปล่ียนวธีิการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

ทั้งน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ระบุว่า 1) การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติักบัรายการ เหตุการณ์อ่ืน

หรือสถานการณ์ท่ีมีเน้ือหาแตกต่างจากรายการและเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อนและ 2) การนาํนโยบายการบญัชี

ใหม่มาถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน หรือเคยเกิดข้ึนแต่ไม่มี

สาระสําคญั ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เช่น การเร่ิมนาํนโยบายการบญัชีสําหรับการบนัทึก

มูลค่าสินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีตีใหม่ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หรือมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชีเก่ียวกบัการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 

 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

 รายการบญัชีบางรายการกิจการอาจไม่สามารถวดัมูลค่าของรายการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแน่นอน เน่ืองจากมี 

ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารกิจการตอ้งมีการใชดุ้ลพินิจเพ่ือประมาณการรายการบญัชีดงักล่าว 

ตวัอย่างของรายการบญัชีท่ีกิจการตอ้งใชก้ารประมาณการ เช่น การประมาณการจาํนวนหน้ีสงสัยจะสูญ มูลค่า

สินคา้ลา้สมยั มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน มูลค่าคงเหลือ อายกุารใชป้ระโยชน์

ของสินทรัพยแ์ละรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์มีการเส่ือมค่า 

ภาระผกูพนัจากการรับประกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี หากมีสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการ

ประมาณการรายการดงักล่าว กิจการสามารถเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าวได ้โดยตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบับท่ี 8  ได้ให้คาํจาํกัดไวว้่า การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี คือ การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย ์หรือหน้ีสินหรือจาํนวนท่ีมีการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์นระหวา่งงวด อนัเป็นผลมาจากการประเมิน

สภาพปัจจุบนัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และประเมินประโยชน์และภาระผูกพนัท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีเป็นผลจากการไดรั้บขอ้มูลใหม่หรือมีประสบการณ์เพ่ิมเติมจาก

เดิม การเปล่ียนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไขขอ้ผิดพลาด อย่างไรก็ตามในบางคร้ังอาจเกิดความ

ลาํบากในการพิจารณาวา่การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีท่ีกิดข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีหรือการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี ในกรณีท่ีกิจการไม่สามารถแยกความแตกต่างดงักล่าวไดม้าตรฐานการบญัชี

ฉบับท่ี 8 ระบุว่ากิจการตอ้งบันทึกการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีพร้อมทั้ง

เปิดเผยขอ้มูลตามความเหมาะสม ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี จะตอ้งนาํมารวม

คาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และงวดต่อ ๆ ไปหากมี

ผลกระทบต่องวดดงักล่าว  
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สาํหรับการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณทางบญัชีกิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบั 1)ลกัษณะและจาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนัหรือคาดวา่จะมีผลกระทบต่องวดบญัชีต่อไป เวน้แต่ไม่สามารถประมาณจาํนวนเงินของ

ผลกระทบได ้และ 2)หากกิจการไม่เปิดเผยผลกระทบตอ่งวดบญัชีในอนาคตเน่ืองจากไม่สามารถประมาณจาํนวน

เงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีต่องวดบญัชีในอนาคตได ้กิจการตอ้งเปิดเผย

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว 

 

ข้อผดิพลาด  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8  ระบุว่าขอ้ผิดพลาดอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการรับรู้ การวดัมูลค่า การนาํเสนอ

ขอ้มูลหรือการเปิดเผยองค์ประกอบของงบการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนจะถือว่าไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหากงบการเงินนั้ นมีข้อผิดพลาดท่ีมีสาระสําคัญหรือในบางกรณีอาจมี

ขอ้ผิดพลาดท่ีไม่มีสาระสาํคญัแต่จงใจทาํข้ึนเพ่ือทาํใหง้บการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดตามท่ีฝ่ายบริหารตอ้งการ  

กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระสาํคญัอาจเกิดข้ึนจากการบนัทึกบญัชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชี การบนัทึกจาํนวนเงินผิดพลาด การละเวน้ไม่ไดบ้นัทึกรายการบญัชี หรือการทุจริตหรือไม่รอบคอบ ซ่ึงใน

บางกรณีกิจการอาจพบและดาํเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวทนัก่อนท่ีงบการเงินจะไดรั้บการอนุมติัเผยแพร่ 

แต่ในบางกรณีกิจการอาจพบขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระสาํคญัในงวดบญัชีถดัไปซ่ึงขอ้ผิดพลาดเหล่าน้ีจะถูกแกไ้ขโดย

ปรับงบการเงินท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีถดัไป 

นิตติกร  สุวรรณศิลป์ และคณะ (2559) ไดใ้หต้วัอยา่งรายการขอ้ผิดพลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการสินทรัพย ์

ประกอบดว้ยเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืกรรมการ สินคา้คงเหลือและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เช่น  

- กรณียอดคงเหลือบญัชีเงินสดมีจาํนวนมากกวา่จาํนวนเงินสดคงเหลือท่ีมีอยูจ่ริง อาจเกิดจาก เช่น 

บนัทึกจาํนวนเงินสดท่ีนาํมาลงทุนมากกวา่จาํนวนทุนจดทะเบียน หรือมีการจ่ายชาํระหน้ีเป็นเงิน

สดแต่ไม่มีการบนัทึกบญัชีการจ่ายชาํระหน้ี เป็นตน้ 

- ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหน้ีการคา้มีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอยูจ่ริง อาจเกิดจาก 

กิจการไม่ไดบ้นัทึกลูกหน้ีการคา้จากการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ เป็นตน้ 

- ยอดคงเหลือของบญัชีสินคา้คงเหลือมีจาํนวนมากกวา่จาํนวนสินคา้ท่ีมีอยูจ่ริง อาจเกิดจากกิจการมี

การขายสินคา้แต่ไม่มีการบนัทึกรายการขายดงักล่าว เป็นตน้ 

- ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืกรรมการสูงกวา่ความเป็นจริง อาจเกิดจาก กรณีกิจการมีการรับชาํระหน้ีดว้ยเงิน

สด แต่ไม่ไดบ้นัทึกรายการรับชาํระหน้ีดงักล่าว เป็นตน้ 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนไม่มีอยูจ่ริง อาจเกิดจากเกิดการสูญหายแต่กิจการยงัไม่ไดต้ดัจาํหน่ายออก

จากบญัชี  หรือ กิจการไม่ไดบ้นัทึกรายการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัขาย เป็นตน้ 
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4. วธีิการบัญชีสําหรับการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผดิพลาด 

 วธีิการปรับย้อนหลงั  

 วิธีการปรับยอ้นหลงั คือ การแกไ้ขการรับรู้ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยจาํนวนเงินขององคป์ระกอบ

ของงบการเงินงวดก่อนเสมือนหน่ึงข้อผิดพลาดในงวดก่อนไม่เคยเกิดข้ึน (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถมัภ,์ 2560) 

 หากกิจการทาํการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี หรือการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระสาํคญัในงวดก่อน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ระบุวา่กิจการตอ้งใชว้ิธีการปรับยอ้นหลงั  เสมือนวา่กิจการไดใ้ชน้โยบายการบญัชี

ดงักล่าวมาโดยตลอด รวมทั้งตอ้งแกไ้ขงบการเงินยอ้นหลงัตั้งแต่งวดบญัชีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

กรณีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ระบุวา่กรณีท่ีกิจการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีจากการเร่ิมนําขอ้กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ และเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีจากการเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติัแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นั้นไม่ได้กาํหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง หรือกิจการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดว้ยความสมคัรใจ 

กิจการตอ้งปรับงบการเงินยอ้นหลงัสาํหรับการเปล่ียนแปลงนั้น ยกเวน้กรณีท่ีกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละงวด หรือไม่สามารถระบุผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้ 

กิจการตอ้งปรับยอดยกมาตน้งวดขององคป์ระกอบในส่วนของเจา้ของท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีสาํหรับงบการเงินงวดแรกสุดและแต่ละงวดท่ีไดแ้สดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวา่ไดมี้การ

นาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัโดยตลอด 

 ทั้งน้ีหากกิจการไม่สามารถทาํไดใ้นทางปฏิบติัในการระบุผลกระทบสะสมท่ีเกิดข้ึน ณ วนัตน้งวดของ

งวดปัจจุบัน จากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติกับงวดก่อนๆ ได้ กิจการต้องปรับปรุงข้อมูล

เปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึงการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัโดยใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรก

สุดท่ีสามารถปฏิบติัได ้  

กรณีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระสาํคญั มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ระบุวา่ กิจการตอ้งทาํการปรับงบ

การเงินยอ้นหลงัในงบการเงินฉบบัแรกท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ผยแพร่หลงัจากท่ีพบขอ้ผิดพลาดโดย  

- ปรับงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าขอ้ผิดพลาดไดถู้กแกไ้ขในงวด

บญัชีก่อนท่ีขอ้ผิดพลาดไดเ้กิดข้ึน หรือ 

- หากขอ้ผิดพลาดเป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบ กิจการตอ้งปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาตน้งวดของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ

เจา้ของในงบการเงินงวดแรกสุดท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

หากในทางปฏิบติักิจการไม่สามารถระบุผลกระทบท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดของแต่ละงวดท่ีแสดงเป็น 

ขอ้มูลเปรียบเทียบ กิจการตอ้งปรับปรุงยอดยกมาตน้งวดของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของสําหรับงวด

แรกสุดท่ีสามารถปฏิบติัได ้(อาจเป็นงวดบญัชีปัจจุบนั) อยา่งไรก็ตามหากกิจการไม่สามารถระบุผลกระทบสะสม 

ณ ตน้งวดปัจจุบนัท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดท่ีมีต่องบการเงินของงวดบญัชีก่อนๆ ได ้กิจการตอ้งแกไ้ขขอ้ผิดพลาดโดย
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ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบดว้ยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัแรกสุดท่ีสามารถทาํ

ไดใ้นทางปฏิบติั 

 ทั้งน้ี สุฏิกา รักประสูติ (2560) ไดศึ้กษาสาเหตุและลกัษณะขอ้มูลในการปรับงบการเงินยอ้นหลงั ของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน)  

พบวา่ สาเหตุการปรับงบการเงินยอ้นหลงั มากท่ีสุดในงบการเงินปี 2557-2558 คือสาเหตุจากการปรับใชม้าตรฐาน

ฉบบัใหม่  รองลงมาเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี สําหรับสาเหตุการปรับงบการเงินยอ้นหลงัเฉพาะปี 

2558 จาํแนกตามขนาดของบริษทัพบวา่บริษทักลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กมีการปรับงบการเงินยอ้นหลงัมากกวา่บริษทั

กลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ โดยพบมากท่ีสุดในสาเหตุการปรับใชม้าตรฐานฉบบัใหม่(45%) รองลงมาเกิดจากความ

ผิดพลาด (18%) และสาเหตุการปรับงบการเงินยอ้นหลงัน้อยท่ีสุดเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี (9%)  

สาํหรับบริษทักลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่พบสาเหตุการปรับใชม้าตรฐานใหม่มากท่ีสุด (23%) รองลงมาเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี (13%) และไม่พบการปรับงบยอ้นหลงัจากสาเหตุจากความผิดพลาดในบริษทักลุ่ม

ตวัอยา่งขนาดใหญ่ 

 

ตวัอย่างวธีิการปรับย้อนหลงั 

บริษทั วรรณดี จาํกดั ซ้ือเคร่ืองจกัรราคา 500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25X1 โดยมีนโยบายการคิดค่าเส่ือม

ราคาวธีิเสน้ตรง อายกุารใชง้านโดยประมาณ 10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ โดยในปี 25X2 พบวา่มีการบนัทึกค่าเส่ือม

ราคาประจาํปี 25X1 ผิด 

 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและขอ้มูลกาํไรสะสมเปรียบเทียบปี 25X2 และ ปี 25X1 ก่อนการปรับปรุงเป็น

ดงัน้ี 

บริษัท วรรณด ีจาํกดั 

                          งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ                            (บาท) 

      ปี 25X2  ปี 25X1 

ขาย      520,000  450,000 

ค่าใชจ่้าย 

- อ่ืน ๆ                 (250,000)               (223,750) 

- ค่าเส่ือมราคา    (50,000)  (25,000) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    220,000  201,250 

ภาษีเงินได ้20%     (44,000)  (40,250) 

กาํไรสาํหรับปี     176,000  161,000 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน               -              -  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี   176,000  161,000 
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บริษัท วรรณด ีจาํกดั 

                  ข้อมูลกาํไรสะสม                (บาท) 

ปี 25X2  ปี 25X1 

กาํไรสะสมตน้ปี     351,000  200,000 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี   176,000  161,000 

เงินปันผลจ่าย     (10,000)  (10,000) 

กาํไรสะสมปลายปี     512,000  351,000 

 

ค่าเส่ือมราคาต่อปี  = 500,000/10 = 50,000 บาทต่อปี  

จากงบการเงินจะพบวา่มีการบนัทึกค่าเส่ือมราคาในปี 25X1 ไม่ถูกตอ้ง คือกิจการบนัทึกไวต้ ํ่าไปอยู ่25,000 บาท 

กิจการตอ้งทาํการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และจะตอ้งทาํการปรับงบยอ้นหลงั โดย 

 

รายการปรับปรุงแก้ไขข้อผดิพลาด ณ 31 ธันวาคม 25X2  

เดบิต   กาํไรสะสม   20,000 

            ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   5,000 

  เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม    25,000 

จดัทาํงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและข้อมูลกาํไรสะสมเปรียบเทยีบหลงัรายการปรับปรุงได้ดงันี ้

 

บริษัท วรรณด ีจาํกดั 

   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          (บาท) 

      ปี 25X2  ปี 25X1 

ขาย      520,000  450,000 

ค่าใชจ่้าย 

- อ่ืน ๆ                 (250,000)  (223,750) 

- ค่าเส่ือมราคา    (50,000)   (50,000) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    220,000   176,250 

ภาษีเงินได ้20%     (44,000)   (35,250) 

กาํไรสาํหรับปี     176,000   141,000 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน               -                -  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี   176,000    141,000 
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       บริษัท วรรณด ีจาํกดั 

              ข้อมูลกาํไรสะสม        (บาท) 

ปี 25X2  ปี 25X1 

กาํไรสะสมตน้ปี     351,000  200,000 

+/- รายการปรับปรุง    (20,000)         -  

กาํไรสะสมตน้ปีหลงัปรับปรุง   331,000  200,000 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี   176,000  141,000 

เงินปันผลจ่าย     (10,000)  (10,000) 

กาํไรสะสมปลายปี     497,000  331,000 

 

วธีิเปลีย่นทนัทเีป็นต้นไป 

 มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบบัท่ี 8 ระบุว่า การเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป หมายถึง การเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีและการรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีโดยท่ีเป็นการใชน้โยบายการ

บญัชีใหม่สาํหรับรายการคา้เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี และ

รับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีสาํหรับงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลง 

 กิจการตอ้งรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีดว้ยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป โดย

นําการเปล่ียนแปลงประมาณการบัญชีมาถือปฏิบัติกับรายการ และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต่วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี รวมทั้ งกิจการตอ้งใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป สําหรับการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีท่ีกิจการไม่สามารถกําหนดจํานวนท่ีต้องใช้ในการปรับยอ้นหลังได้ในทางปฏิบัติอย่าง

สมเหตุสมผล  

 สําหรับกิจการท่ีนําวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปมาถือปฎิบัติ กิจการต้องถือว่าเหตุการณ์ทางบัญชีมี

ผลกระทบต่องบการเงินนับตั้งแต่วนัท่ีเหตุการณ์ทางบญัชีนั้นเกิดข้ึน กิจการไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงใด ๆ ในงบ

การเงินของงวดก่อน 

ตวัอยา่งท่ีอาจมีความสบัสนวา่เป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีหรือการเปล่ียนนโยบายการ

บญัชีตาม Adam Deller (2018) เช่น 

- การเปล่ียนแปลงอายุการใชง้านสินทรัพยซ่ึ์งส่งผลกระทบต่อการคาํนวณค่าเส่ือมราคา ในกรณี

ดงักล่าวเม่ือกิจการมีขอ้มูลท่ีทาํให้อายุการใชง้านเปล่ียนแปลงไป ถือวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว

เป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการ กิจการตอ้งคาํนวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยใ์หม่ตั้งแต่วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอายกุารใชง้านสินทรัพยด์งักล่าว  

- การเปล่ียนแปลงนโยบายการคิดค่าเส่ือมราคาจากวิธีหน่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึง เช่นจากวธีิเสน้ตรงเป็นวิธี

ยอดลดลง ในกรณีดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี กิจการตอ้งคาํนวณค่า

เส่ือมราคาดว้ยวธีิใหม่ตั้งแต่วนัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการคิดคา่เส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพย์

ดงักล่าว 
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- สาํหรับในกรณีท่ีกิจการมีการเปล่ียนแปลงการแสดงค่าเส่ือมราคาในงบการเงิน เช่น หากกิจการมี

การเปล่ียนการแสดงรายการค่าเส่ือมราคาในตน้ทุนขาย เป็นแสดงรายการค่าเส่ือมราคาในส่วนของ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ในกรณีน้ีกิจการตอ้งทาํการปรับงบการเงินยอ้นหลงั เน่ืองจากถือเป็น

เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในเร่ืองการนาํเสนองบการเงิน 

อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีกิจการมีการเปล่ียนแปลงอายกุารใชง้านของสินทรัพยห์รือการเปล่ียนวธีิการคิด 

ค่าเส่ือมราคานั้น กิจการจะสามารถใชว้ิธีการเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปไดส้าํหรับกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นเกิดจาก

การท่ีกิจการไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมท่ีทาํให้พบว่าตอ้งทาํการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ได้ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเหมาะสม

กวา่เดิม ทั้งน้ีหากกิจการเปล่ียนแปลงเพราะเดิมประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยไ์วผ้ิดพลาดหรือเลือกใช้

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีไม่เหมาะสมตั้งแต่ตน้ ในกรณีน้ีควรจะถือเป็นขอ้ผิดพลาดทางการบญัชีของกิจการซ่ึง

ตอ้งทาํการปรับงบยอ้นหลงั 

 

ตวัอย่างวธีิเปลีย่นทนัทเีป็นต้นไป 

บริษทั นภาพร จาํกดั ซ้ือรถบรรทุกเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 25X1 ในราคา 330,000 บาท ประมาณอายกุารใชง้าน

ทั้งส้ิน 10 ปี ไม่มีมูลค่าคงเหลือ กิจการมีนโยบายใหคิ้ดค่าเส่ือมราคาดว้ยวธีิเสน้ตรง ต่อมาตน้ปี 25X3 กิจการได้

ประมาณอายกุารใชง้านใหม่วา่รถบรรทุกจะมีอายกุารใชง้านทั้งส้ินเป็น 12 ปี  

 คาํนวณราคาตามบญัชีของเคร่ืองจกัร ณ ต้นปี 25X3 

 ราคาทุนของเครืองจกัร   330,000 บาท 

 ค่าเส่ือมราคาปี 25X1 (330,000/10)  (33,000) บาท 

 ค่าเส่ือมราคาปี 25X1 (330,000/10)  (33,000) บาท 

 ราคาตามบญัชี ณ ตน้ปี 25X3   264,000 บาท 

 คาํนวณค่าเส่ือมราคาปี 25X3 ตามวธีิเส้นตรง 

 ค่าเส่ือมราคาปี 25X3    = 264,000 / 10 ปี 

       = 26,400 บาท 

 บันทกึค่าเส่ือมราคาปี 25X3 

 เดบิต ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร  26,400 

  เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร  26,400 

 

การแสดงค่าเส่ือมราคาในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) เปรียบเทยีบ 

 จะเห็นวา่ค่าเส่ือมราคาปี 25X2 ท่ีนาํมาแสดงในงบกาํไรขาดทุนเปรียบเทียบไม่ตอ้งแกไ้ข เน่ืองจากการ

เปล่ียนอายกุารใชง้านสินทรัพย ์ถือเป็นการเปล่ียนประมาณการทางการบญัชี สามารถใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป  

โดย 

      ปี 25X3   ปี 25X2 

      ( บาท )   ( บาท ) 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร    26,400   33,000 
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5. สรุป 

 การเปล่ียนแปลงทางบญัชีประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงนโยบายทางบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ซ่ึงโดยทัว่ไปการเปล่ียนนโยบายการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

มาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหใ้ชว้ิธีปรับยอ้นหลงั สาํหรับการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีใหใ้ชว้ิธีเปล่ียน

ทนัทีเป็นตน้ไป ดงัน้ี :- 
 

การบญัชี วิธีการปรับยอ้นหลงั วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป หมายเหตุ 

การเปล่ียนนโยบายการบญัชี   หากกิจการไม่สามารถทาํได้ในทาง

ปฏิบติั ใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบญัชี 

   

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีมี 

สาระสาํคญั 

  หากกิจการไม่สามารถทาํได้ในทาง

ปฏิบติั ใชวิ้ธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผูท่ี้สนใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางการบญัชีอาจทาํการศึกษาเชิงประจกัษว์ิธีการทางบญัชีสําหรับการ

เปล่ียนแปลงทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดและผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินเพ่ิมเติม โดยศึกษาจากงบการเงินของภาค

ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ งน้ีอาจเปรียบเทียบความแตกต่างการเปล่ียนแปลงทางบญัชีในอุตสาหกรรมท่ี

แตกต่างกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไร 

ของบริษทัในกลุ่มอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

A RELATIONSHIP BETWEEN CASH FLOWS RATIO AND 

PROFITABILITY OF LISTED COMPANIES IN 

AGRIBUSINESS AND FOOD INDUSTRY IN THAILAND 
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3E-mail : Methasitt.pu@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 49 

บริษทั ระหวา่งปี 2556 - 2560 จาํนวน 5 ปี และนาํอตัราส่วนกระแสเงินสด ประกอบดว้ย อตัราส่วนกระแสเงินสด

ต่อยอดขาย อัตราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้น และ

ความสามารถในการทาํกบัไร คือ อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (ROA) มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด   

ค่าตํ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) เพ่ือวเิคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวจิยัพบวา่ อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อ

หุ้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (ROA) อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ 

0.05 ส่วนอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วมของ

บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

คาํสําคญั: อตัราส่วนกระแสเงินสด ความสามารถในการทาํกาํไร 
 

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 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 งบการเงินเป็นรายงานของขอ้มูลทางการเงินของกิจการท่ีไดจ้ดัทาํหรือบนัทึกไวใ้นรอบระยะเวลาหน่ึง 

ท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ

ในรอบระยะเวลานั้นๆ ซ่ึงกฎหมายกาํหนดให้กิจการตอ้งนาํเสนองบการเงินอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง งบการเงินจดัทาํ

ข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่ม เช่น เจา้ของกิจการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ในการนําไปใชต้ดัสินใจ    

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต งบการเงินไม่ใช่เพียงเจา้ของธุรกิจหรือเจา้ของกิจการท่ีตอ้งทราบรายละเอียดต่าง ๆ จาก

งบการเงิน บุคคลท่ีตอ้งการนาํขอ้มูลในงบการเงินไปใชป้ระโยชน์อาจเป็นบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูล้งทุน ลูกคา้ 

เจา้หน้ี รัฐบาล และผูส้นใจอ่ืนๆ หรือ บุคคลภายใน ซ่ึงงบการเงินเป็นแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีนกัวิเคราะห์  ผูล้งทุน 

สถานบนัทางการเงิน และผูส้นใจโดยทัว่ไปใชเ้ป็นหลกัตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในเร่ืองการลงทุน งบการเงินแต่ละ

งบจะให้ข้อมูลท่ีแตกต่างกันไป ผูท่ี้ใช้งบการเงินจะตอ้งศึกษางบการเงินทุกงบประกอบกันจึงจะได้ขอ้มูลท่ี

ครบถว้น โดยปกติแลว้ เร่ืองท่ีสาํคญัของนักลงทุนก็คือ เร่ืองของความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ เพราะ

ความสามารถในการทาํกาํไรจะเป็นตวับ่งช้ีถึงผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บ ทาํให้ทราบถึงแนวโนม้ของธุรกิจ

ในอนาคต ทาํใหท้ราบวา่ธุรกิจนั้นมีผลกาํไรหรือขาดทุน ช่วยใหรั้บรู้ถึงความเส่ียงวา่ธุรกิจมีความเส่ียงดา้นใดบา้ง 

ซ่ึงความสามารถในการทาํกาํไรนั้น ผูท่ี้ตอ้งการทราบขอ้มูลนั้นสามารถหาไดจ้ากงบการเงิน โดยเฉพาะงบกาํไร

ขาดทุน แต่เน่ืองจากงบกาํไรขาดทุนเป็นงบท่ีจดัทาํตามเกณฑ์คงคา้ง ซ่ึงตวัเลขในงบการเงินจะถูกกระทบดว้ย

นโยบายทางบญัชีท่ีกิจการใชต้ลอดจนการประมาณการต่าง ๆ เช่น ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเส่ือมราคา ดว้ยเหตุน้ี

ทาํใหคุ้ณภาพของตวัเลขกาํไรในงบกาํไรขาดทุนตํ่าลงไป  

 เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูใ้ชง้บการเงินพยายามหาขอ้มูลดว้ยวิธีใหม่ ๆ เพ่ิมเติมจากการใชง้บกาํไรขาดทุน ขอ้มูล

ท่ีมาช่วยในการวิเคราะห์ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีนโยบายทางบญัชีท่ีกิจการไดก้าํหนดข้ึนใช ้จากแหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี

ผูใ้ชง้บการเงินส่วนใหญ่เลือกใชคื้อขอ้มูลกระแสเงินสดซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีทาํข้ึนเพ่ือแสดงเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บเขา้มา เงินสดท่ีจ่ายออกไป และเงินสดเปล่ียนแปลงสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรม

ลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินของกิจการในระหว่างงวดบญัชีหน่ึง โดยการกระทบยอดเงินสดยกมาตน้งวดให้

เท่ากบัเงินสดคงเหลือปลายงวด (สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2560) จุดมุ่งหมายของงบกระแสเงินสด

เป็นการพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัเงินสดรับและเงินสดจ่ายของธุรกิจในระหวา่งช่วงเวลาหน่ึงท่ีสามารถทาํใหผู้ใ้ชง้บ
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การเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ ประเมินโครงสร้างทางการเงินของกิจการ 

รวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี ประเมินความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ

ระยะเวลาของกระแสเงินสด ประเมินความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ และประเมินผลการดาํเนินงาน วาง

แผนการลงทุนในอนาคต  ตลอดจนกิจกรรมดา้นการเงิน และความสามารถในการชาํระหน้ีของกิจการ งบกระแส

เงินสดตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจาํแนกประเภทกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย 

ออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการดาํเนินงานเป็นกิจกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการดาํเนินงานของ

กิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเพียงพอเพ่ือจ่ายชาํระเงินกูย้ืม เพ่ือการดาํเนินงานของกิจการ เพ่ือจ่ายเงิน

ปันผล และเพ่ือการลงทุนใหม่ ๆ โดยไม่ตอ้งมีการจดัหาเงินจากแหล่งเงินภายนอก ดงันั้นกิจกรรมดาํเนินงานจึง

เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากรายการค้าท่ีมีผลต่อกําไรสุทธิ ซ่ึงเป็นรายได้หลักของธุรกิจ  เป็นรายการคา้ทั้ งหมดท่ี

นอกเหนือจากกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจดัหาเงิน  รวมถึงรายการคา้ท่ีมีผลต่อสินทรัพยห์มุนเวยีนและ

หน้ีสินหมุนเวียน  (ยกเวน้หน้ีท่ีเกิดจากการกูย้ืม และเงินปันผลคา้งจ่าย) และรวมถึงการเปล่ียนแปลงบญัชีในงบ

แสดงฐานะทางการเงินส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรสุทธิ เช่น ค่าเส่ือมราคาสะสมการตดั

บญัชีการรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานในงบกระแสเงินสดนั้น สามารถทาํได ้2 วิธี คือ วิธี

ทางตรง เป็นการแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของรายการหลกัท่ีสาํคญัต่าง ๆ ของเงินสดรับและเงิน

สดจ่าย โดยกระแสเงินสดรับจากการดาํเนินงาน คือ  เงินสดรับจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ เงินสดรับจาก

รายไดค้่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ และรายไดอ่ื้น ส่วนเงินสดจ่ายจากการดาํเนินงาน คือ เงินสดท่ีจ่ายใหก้บั

ผูข้ายสินคา้และบริการ ตลอดจนเงินสดท่ีจ่ายแก่พนกังานและจ่ายค่าตอบแทนของพนกังาน ผลต่างระหวา่ง  เงิน

สดรับ และเงินสดจ่ายจากการดาํเนินงาน คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาํเนินงาน และวิธีทางออ้ม เป็น

การรายงานกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน จากการนาํกาํไรหรือขาดทุนสุทธิมาปรับปรุงผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวดของสินคา้คงเหลือ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน รวมถึงรายการท่ีไม่

กระทบเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา ประมาณการหน้ีสิน ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ผลกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

จากการแปลง ค่าเงินตราต่างประเทศและกาํไรท่ียงัไม่ไดรั้บจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินสดจ่ายล่วงหนา้เพ่ือ

ลูกค้าและเงินให้กู้ยืมแก่ลูกคา้ และการจ่ายคืนเงินล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืม 2) กิจกรรมลงทุนเป็นกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวมถึงกาํไรสุทธิ ประกอบดว้ย การจดัหาหรือการขาย

สินทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน โรงงาน อาคาร และอุปกรณ์ การไดม้าหรือการขายหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นเงินลงทุน

ระยะยาว เช่น หุ้นกูแ้ละหุน้สามญัของบริษทัอ่ืน การซ้ือขายตราสารทางการเงิน เช่น ตัว๋เงิน ซ่ึงเป็นตัว๋เงินรับหรือ

ตัว๋เงินจ่ายท่ีเกิดจากการกูย้ืมเงิน โดยจะไม่รวมถึงตัว๋เงินท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับชาํระหน้ีค่าสินคา้ การให้บริษทั

ย่อยกู้ยืมเงิน และการได้รับชําระหน้ีเงินกู้ อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะพิจารณาการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนจะตอ้งพิจารณาว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรสุทธิหรือไม่  เช่น ค่าเส่ือมราคา  ค่าใชจ่้ายรอการตดั

บญัชี  ซ่ึงทั้ง 2 บญัชีจะจดัประเภทเป็นกิจกรรมดาํเนินงาน 3) กิจกรรมจดัหาเงินเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเงินสดรับท่ี

ไดจ้ากการจดัหาเงินจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว หรือจากการออกจาํหน่ายหุน้ทุน หรือหุ้นกู ้

เช่น การกูย้ืมเงินจากผูใ้ห้กู ้และกิจกรรมเก่ียวกบัจ่ายเงินสด เพ่ือการจ่ายเงินปันผล การซ้ือหุ้นกลบัคืนมา การจ่าย

คืนเงินทุนระยะยาว หรือการจ่ายชาํระหน้ีใหก้บัผูใ้หกู้ ้และรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของบริษทั โดยผูใ้ชง้บการเงิน

จะใชข้อ้มูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นหลกัเน่ืองจากเป็นกระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมหลกั
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ท่ีก่อให้เกิดรายไดห้รือกาํไรของกิจการ อีกทั้งขอ้มูลกระแสเงินสดเป็นขอ้มูลท่ีไม่มีผลกระทบจากนโยบายทาง

บญัชีท่ีกิจการเลือกใช ้หรือประมาณการต่าง ๆ ท่ีกิจการกาํหนดข้ึน จึงช่วยลดความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห์

งบการเงินได ้

 ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความสาํคญัจากการท่ีมีผูใ้ชง้บการเงินหันมาใชข้อ้มูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม

การดาํเนินงานมาวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงสนใจท่ีจะศึกษาอตัราส่วน

กระแสเงินสดว่ามีความสัมพนัธ์กับความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ โดยเลือกใชข้อ้มูลบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาศึกษา เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารมีความสามารถในการทาํกาํไรไดดี้เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขาย (สํานักงานวิจยัเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2561) การลงทุนและส่วนของผูถื้อหุ่นมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีตํ่าซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีสนใจจะลงทุน และเป็นประโยชน์สาํหรับผูบ้ริหารท่ีใช้

เป็นแนวทางในการบริหารจดัการและการนาํผลการวิจยัไปใช้ประกอบการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ เพ่ือพฒันา

ธุรกิจองคร์วมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูว้จิยัได้

พฒันากรอบแนวคิดมาจาก Robinson, Munter and Grant (2004) มีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนกระแสเงินสด ซ่ึงประกอบดว้ย 

     1.1 อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย 

     1.2 อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม 

1.3 อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุน้ 

2. ความสามารถในการทาํกาํไร คือ อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม (ROA) 

 

   ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

อตัราส่วนกระแสเงินสด 

    - อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย 

    - อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม 

    - อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุน้ 

 

 

ความสามารถในการทาํกาํไร 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูว้ิจัย

ทาํการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเก็บขอ้มูลจากงบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะ

การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจาํปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

        4.1 ประชากรและตัวอย่าง กลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชส้ําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจํานวน             

49 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: ออนไลน์) 

      4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล 

โดยผูว้ิจัยจะทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2556 – 2560  

       4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก

เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท่ี้เวปไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินบางส่วนจากเวบ็ไซตส์าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท่ี้ www.setsmart.com เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) 

อยูใ่นช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2556 - 2560 รวม 5 ปี  

 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการแจกแจงหรือ

อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของ

ขอ้มูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation)  

 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค

ทางสถิติดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis: MRA) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าในการวิเคราะห์การถดถอย เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งวา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ และมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะใด ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลอตัราส่วนกระแสเงินสด ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย อตัราส่วนวดั

ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้น และความสามารถในการทาํกาํไร คือ 

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม โดยแสดงไดด้งัน้ี 

 

http://www.setsmart.com/
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ตารางที ่1 แสดงค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราส่วนกระแสเงินสดและอตัรา

ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม 

 อตัราส่วน หน่วย ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย เท่า -1.51 0.23 0.02 0.27 

อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสด 

ต่อสินทรัพยร์วม 

เท่า 0.01 5.54 0.33 1.03 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุน้ เท่า -0.99 2.34 0.21 0.91 

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม เท่า -0.92 21.88 9.52 6.35 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่อตัราส่วนกระแสเงินสด ไดแ้ก่ อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายมีค่าตํ่าสุดเท่ากบั   

-1.51 เท่า และอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.23 เท่า มีอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อ

ยอดขายโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.02 เท่า และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27 เท่า สาํหรับอตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ี

เป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมมีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.01 เท่า มีอตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมมี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 5.54 เท่า มีอตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.33 เท่า และ

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 เท่า สําหรับอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้นมีค่าตํ่าสุดเท่ากับ -0.99 เท่า มี

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้นมีค่าสูงสุดเท่ากับ  2.34 เท่า มีอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้นโดยเฉล่ียเท่ากับ        

0.21 เท่า และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 เท่า ตามลาํดบั  

 

ตารางที ่2  แสดงการทดสอบอตัราส่วนกระแสเงินสดมีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม 

 

        Standardizd 

Coefficents Beta 

t-value 

  

Sig. 

  อตัราส่วนกระแสเงินสด 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย -0.11 -0.90 0.37 

อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม 0.39 2.60   0.01* 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุน้ 

  

0.30 1.98 0.03* 

หมายเหตุ: n = 245, R2 = 0.61,  F = 9.84 Sig. = 0.00 

    * มีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

       จากตารางท่ี 2 ไดท้าํการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) พบว่า

ผลการทดสอบมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  เท่ากับ  0.61  แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทางการบัญชีได้แก่ 

อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกระแสเงิน
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สดต่อหุน้ สามารถอธิบายความสามารถในการทาํกาํไรไดร้้อยละ 61  สาํหรับการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุป

ผลได ้ดงัน้ี 

1. อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากมีค่า 

Sig เท่ากบั 0.37 แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 กบัอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม  จึงไม่สนบัสนุนสมติฐานขอ้ท่ี 1 

2. อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํ

กาํไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย มีค่า Sig เท่ากบั 0.01 แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทํากําไร นั่นคือ อัตรา

ผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม จึงสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

3. อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่า Sig เท่ากบั 

0.03 แสดงให้เห็นวา่อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการทาํกาํไร นัน่คือ อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์

รวม จึงสนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

 

6. อภิปรายผล  

   การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถ

อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับธนพรรฒ ปัญญาเฟ่ือง (2558) ได้ทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและ 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีกระแส เงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน เป็นตวัแปรตน้ 

และผลตอบแทนของหลักทรัพยเ์ป็นตัวแปรตาม โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือบริษัท จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 ผลการวิจัยพบว่ากระแสเงินสดมี

ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ย่าง มีนัยสําคญั โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมี ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย ์โดยมี

ความสัมพันธ์เป็นลาํดับแรกและ ลาํดับรองลงมา โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีความสัมพนัธ์กับ

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น ทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

ผลการวจิยัท่ีพบวา่อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการทาํกาํไรนั้นอาจ

เกิดจากอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขายนั้น ตวัตั้งคือกระแสเงินสดซ่ึงมองจากเงินสดท่ีกิจการไดรั้บในงวดนั้น
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จริง ๆ ในขณะท่ีความสามารถในการทาํกาํไรท่ีวดัจากผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเป็นการวดัค่าทุกตวัดว้ยเกณฑ์

คงคา้ง จึงทาํใหอ้ตัราส่วนทั้งสองนั้นไม่มีความสมัพนัธ์กนัเน่ืองจากใชเ้กณฑก์ารวดัท่ีแตกต่างกนั 

 อัตราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สอดคลอ้งกบัจตุรพร กาญจนบุตร (2556)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กระแสเงินสดสุทธิจาก กิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน กบักาํไร (ขาดทุน) สุทธิของ

ธุรกิจ ส่ือสารไร้สายท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยขอ้มูลท่ีใช ้เป็นขอ้มูลขั้นทุติยภูมิ 

โดยวิธีการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์งบการเงินตามลกัษณะ (Common-size analysis) 2. การ

วิเคราะห์ดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis) และ 3. การใชอ้ตัราส่วนจากงบกระแสเงินสด ผล

การศึกษาพบว่าจากการวิเคราะห์โดยใชอ้ตัราส่วนจากงบกระแสเงินสดแลว้ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสุทธิแสดงผลการดาํเนินงานไปใน ทิศทางเดียวกนักบั กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของ

กิจการ แต่กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจดัหาเงินนั้นแสดงผลการดาํเนินงานไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบักาํไร (ขาดทุน) สุทธิของ กิจการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกาํไรสุทธิของกิจการเป็นกาํไรท่ีเกิดจากการ

ดาํเนินงานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเม่ือกิจการมีกระแสเงินสดจากกิจการดาํเนินงานเขา้มาจึงนาํเอาเงินสดดงักล่าวไปจ่าย

ชาํระ หน้ีสิน และเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นต่อไป และพบวา่ในส่วนของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน) นั้นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินแสดงผลการ

ดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนักบักาํไร (ขาดทุน) สุทธิของกิจการอยา่งมีนัยสาํคญั ณ ระดบัความนัยสําคญัท่ี 

0.95 แต่ บริษทั โทเท่ิล แอ็ค เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํากดั (มหาชน) นั้น กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินกลบัไม่ไดแ้สดงผลการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนักบักาํไร (ขาดทุน) 

สุทธิของกิจการอยา่งมีนยัสาํคญัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลหุน้สามญัท่ีไม่สมํ่าเสมอ  

  อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สอดคล้องกับวีระวรรณ ศิ ริพงษ์ และคณะ (2561) ได้ทําการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของกระแสเงินสด ต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไร และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด กรณีศึกษา ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัของกระแสเงินสด ความสามารถในการทาํกาํไร และมูลค่าหลกัทรัพย ์ตามราคา

ตลาดของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งทดสอบอิทธิพลของมูลค่ากระแสเงินสดต่อ

ความ สามารถในการทาํกาํไร และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

งบการเงินในรายงาน ประจาํปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 70 บริษัท การ

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ การวเิคราะห์เชิงพรรณนา และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  ผล

การศึกษา พบว่า ระดับความสามารถในการทาํกาํไรเฉล่ียเท่ากบั 3.186 ระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 

เฉล่ียเท่ากบั 1,626.317 บาท สาํหรับค่าเฉล่ียของกระแสเงินสดในกิจกรรมตา่งๆ พบวา่กระแสเงินสดจากการจดัหา

เงินมีค่า เฉล่ียมากท่ีสุด 105.864 บาท ผลการศึกษา ไม่พบอิทธิพลของมูลค่ากระแสเงินสดในกิจกรรมต่างๆ ขนาด

องค์กร และประเภท สํานักงานสอบบัญชีต่อระดับความสามารถในการทาํกาํไร แต่การศึกษาพบอิทธิพลของ
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มูลค่ากระแสเงินสดในกิจกรรมดาํเนิน งาน และ มูลค่ากระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 

 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทํากําไร เน่ืองจากอัตราทั้ งสองนั้ นมีตัวส่วนท่ีเหมือนกัน ในขณะท่ี

อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดนั้น เป็นส่วนหน่ึงของผลตอบแทนทั้งหมดของกิจการ ในมุมมองดา้นบญัชี 

ผลตอบแทนนั้นหมายถึงกาํไรสุทธิของกิจการ ซ่ึงเป็นกาํไรตามเกณฑค์งคา้งนัน่หมายความวา่กาํไรสุทธิน้ีมีส่วน

หน่ึงเป็นกาํไรท่ีเกิดจากเงินสดและกาํไรส่วนหน่ึงท่ีไม่ใช่เงินสด จึงทาํใหอ้ตัราส่วนทั้งสองมีความสมัพนัธ์กนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดกับความสามารถในการทาํกําไรของบริษทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วยใหเ้ขา้ใจและ

ตระหนกัถึงความสาํคญังบกระแสเงินสดท่ีสามารถระบุถึงสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจทาํให้บริษทัสามารถใช้

ในการวางแผนการเงินในอนาคต นอกจากนั้นงบกระแสเงินสดจะแสดงใหท้ราบถึงท่ีมาท่ีไปของเงินสดวา่ กิจการ

ได้รับ หรือ จะต้องจ่ายเงินสดจากแหล่งใด เป็นจํานวนเท่าใด และอัตราส่วนกระแสเงินสดท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการทาํกาํไรกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารและนกัลงทุนนาํผลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการทาํกาํไรของ

บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น อุตสากรรมบริการ 

อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เป็นตน้ หรือศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วน

กระแสเงินสดกบัอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรตวัอ่ืน เช่น อตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรากาํไรขั้นตน้ หรืออตัรากาํไรสุทธิ นอกเหนือจากอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม 

เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าปรับใชใ้นการบริหารกิจการต่อไป 

  

8. กติติกรรมประกาศ 

 ความสาํเร็จในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัอาจารยว์ชัธนพงศ ์ ยอดราช 

ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ความรู้  คาํปรึกษาและคาํแนะนําอันเป็นประโยชน์ท่ีมีคุณค่าอย่างดียิ่ง  รวมทั้ งการ

ตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงงานวจิยัโดยตลอดจนเสร็จสมบูรณ์  

  นอกจากนั้นผูว้ิจยัขอขอบคุณ คณาจารยส์าขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวมทั้งครอบครัวท่ีคอยให้ความสนับสนุน  แสดงความห่วงใย 

ใหก้าํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํและมีส่วนช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอมาซ่ึงทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีกบัคุณภาพ

งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบติัตาม

หลกัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีกบัคุณภาพของงบการเงินในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวบขอ้มูลจากผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 245 บริษทั และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชีดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียง

ธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน ดา้นการรักษาความลบั

ด้านความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ ด้านความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ี            

ผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าท่ีให้ และด้านความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป มี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

 

คาํสําคญั: การปฏิบติั จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การประกอบอาชีพตอ้งมีการคาํนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือความเจริญกา้วหน้าในการประกอบ

อาชีพ และส่งผลให้เป็นองค์กรท่ีน่าเช่ือถือไวว้างใจได้  เช่น วิชาชีพครู วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพบัญชี วิชาชีพ

ทนายความ วิชาชีพแพทย ์วิชาชีพนักวิจยั เป็นตน้ ซ่ึงพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้คาํจาํกดัความของ

จรรยาบรรณไวว้า่ ความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่งกาํหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติ

คุณช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลกัความ 

ประพฤติเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ซ่ึง เรียกว่า 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (Professional Code of Ethics) เม่ือประพฤติแลว้จะช่วยรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณ

ช่ือเสียงทั้งของวชิาชีพและฐานะของสมาชิก ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากสงัคม ดงันั้นการปฏิบติัตาม

หลกัจรรยาบรรณจึงมีความสาํคญัมากเพราะวา่จะเป็น พ้ืนฐานในการช่วยพฒันาสงัคมทั้งระบบให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และหากนาํหลกัจรรยาบรรณมาปฏิบติัในองคก์ารต่าง ๆ ก็จะยิ่งช่วยให้องค์การประสบ

ความสําเร็จท่ีย ัง่ยืน ประชาชนมีความผาสุก อนัจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญกา้วหน้า (บุญยงั สหเทวสุ

คนธ์ : ออนไลน์) 

  วิชาชีพบญัชีเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งจดบนัทึกรายการทางการเงินของธุรกิจท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งตอ้งมีการจดัเก็บ

เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือเสนอรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผนการ

ดาํเนินงาน จาํแนกหมวดหมู่รายการออกให้เป็นระเบียบและสรุปขอ้มูลเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเงินต่าง ๆ         

ท่ีเกิดข้ึนและนําเสนอออกมาเป็นรายงานเพ่ือให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้นําไปใช้วางแผนการทํางานและเพ่ือใช้

ประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงในการดาํเนินงานทางธุรกิจมีเหตุการณ์ทางการเงินเกิดข้ึนมากมาย และมีขอ้มูลท่ี

ซับซ้อน ซ่ึงการจดัทาํบัญชีมีขั้นตอนท่ีเป็นระเบียบและดาํเนินงานโดยนักบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถและ         

มีจริยธรรมท่ีดีมีความโปร่งใสและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการ   

วางแผนการดาํเนินงานของธุรกิจ จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลตวัเลขทางการเงินและผลประกอบการท่ีแสดงให้ทราบวา่ 

กิจการมีกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเท่าไหร่ และมีสินทรัพย ์หน้ีสิน ในขณะนั้นเป็นจาํนวนมากน้อยเพียงใด 

ข้อมูลทางบัญชีเป็นส่ิงสําคัญท่ีช่วยให้ผู ้บริหารสามารถกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัท ทําให ้          

การบริหารกิจการงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดขอ้ผิดพลาดน้อยท่ีสุด เพราะในบางคร้ังการตดัสินใจ
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ดาํเนินธุรกิจผิดพลาดเพียงคร้ังเดียว อาจส่งผลให้กิจการมีปัญหาหรืออาจส่งผลต่อเน่ืองให้บริษทัลม้ละลายได ้

นอกจากน้ียงัช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ช่วยลดขั้นตอน            

การทํางานลงไปได้อีกมาก ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันของการนําเสนองบการเงินของธุรกิจท่ีมีปัญหาคือ             

การพยายามตกแต่งตวัเลขในงบการเงินและการปกปิดซ่อนเร้นของขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญั มิให้มีการเปิดเผยอยา่ง

ครบถว้นสมบูรณ์ ทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเกิดความเขา้ใจผิด ส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีผิดพลาด และก่อให้เกิดความ

เสียหาย งบการเงินท่ีกิจการต่าง ๆ ในประเทศจดัทาํข้ึน  เพ่ือนาํเสนอต่อผูใ้ชง้บการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอกอาจมี

ความแตกต่างจากงบการเงินของประเทศอ่ืน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกิจ และกฎหมายท่ีแตกต่าง

กนั แมว้า่งบการเงินในแต่ละประเทศเหล่านั้น อาจมีส่วนคลา้ยคลึงกนัอยูบ่า้ง แต่ก็ยงัคงมีความแตกต่างซ่ึงอาจเป็น

ผลมาจากความหลากหลาย อีกทั้งแต่ละประเทศอาจกาํหนดมาตรฐานการบญัชีในประเทศของตน เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินท่ีแตกต่างกนั (สภาวิชาชีพบญัชี, 2556) ขอ้มูลบญัชีมีความสําคญัจาํเป็นท่ีนัก

บญัชีจะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการทาํบญัชี และมีความซ่ือสตัย ์เท่ียงตรง และยดึแนวทางการทาํงานตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด จรรยาบรรณวิชาชีพของนกับญัชีนอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางดา้น

บัญชีแล้ว ผู ้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีจะต้องมีพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพท่ีเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีและผูมี้วิชาชีพทางบญัชีตอ้งมีความโปร่งใสในการทาํงาน    

มีความเป็นอิสระในการใชดุ้ลยพินิจในการทาํงานและสามารถปฏิบติังานภายใตก้รอบวิชาชีพบญัชีไดโ้ดยอิสระ

ไม่อยู่ภายใตก้ารบังคับทํางานของผูใ้ด โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ใด ๆ พิจารณาหลักฐาน        

โดยปราศจากอคติ ปฏิบัติงานทางบัญชีด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่คดโกง และทํางานตามหลักฐานท่ีเป็นจริง            

ตามความสาํคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาขา้งตน้ ส่วนใหญ่จะศึกษาเก่ียวกบันกับญัชีท่ีมีหนา้ท่ีจดัทาํ 

บัญชีโดยตรง ในด้านความคิดเห็นเก่ียวกับงาน นักบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางานของนักบัญชี ทักษะ           

ทางวิชาชีพบญัชี มีการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีคลา้ยกนั แต่ยงัมิไดศึ้กษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนักบญัชีท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงิน ซ่ึงเป็นรายงานทางการเงินท่ีผูท้าํบญัชีจดัทาํข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณกบัคุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใน

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าพฒันาการทาํงานของนกับญัชี 

เพ่ือให้การจดัทาํรายงานทางการเงินมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือในสายตาของผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการนาํงบการเงิน

ไปใช้ อีกทั้ งยงัส่งผลให้การดาํเนินงานขององค์การบรรลุตามเป้าหมาย และเพ่ิมความน่าเช่ือถือและความมี

ช่ือเสียงของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณกบัคุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีกับ

คุณภาพงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

507 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณกับคุณภาพของงบการเงินของ              

ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด

ทฤษฏีแลว้ไดพ้ฒันากรอบแนวคิดการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ คือ การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี ซ่ึงประกอบดว้ย 

     1.1 ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 1.2 ดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

 1.3 ดา้นการรักษาความลบั 

  1.4 ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ 

  1.5 ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพปฏิบติั

หนา้ท่ีให ้

 1.6 ดา้นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 

2. ตวัแปรตาม คือ คุณภาพของงบการเงิน 

 

   ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณกับคุณภาพของงบการเงินของ              

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

การปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

  - ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม 

     และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 - ดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

 - ดา้นการรักษาความลบั 

 - ดา้นความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 

  - ดา้นความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือ 

     นิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให้ 

  - ดา้นความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมวชิาชีพ  

     และจรรยาบรรณทัว่ไป 

 

คุณภาพของงบการเงิน 
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        4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

1.  ประชากร (Population) ของการวิจยัคือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวน 633 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, พฤษภาคม 2560) 

 2.  กลุ่มตวัอย่าง (Sampling) จากประชากรเป้าหมายมีจาํนวนทั้ งส้ิน 633 บริษทั ผูว้ิจยัทาํการเลือก

ตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมายทั้งหมด เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร ตามหลกัวิชาการ

ท่ีวา่ดว้ยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1973) ซ่ึงกาํหนดไวด้งัน้ี 

   n    =                        N 

            1   +  Ne2 

 เม่ือ n    = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = ขนาดของประชากรเป้าหมาย 

  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดให ้

    คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5%ท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

  การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

n    =                     633 

     1   + 633(0.05)2 

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง = 245  บริษทั 

 

      4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือมาจากแนวความคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถาม ดงัน้ี  

   1. แบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงมีขอ้ความเป็นคาํถาม และมีคาํตอบท่ีกาํหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ให้

ผูต้อบเลือกตอบ โดยแบบสอบถามน้ีจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

                 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทางธุรกิจโดยลกัษณะของขอ้คาํถาม เป็นแบบ  

Check List จาํนวน 11 ขอ้ 

                ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณในวชิาชีพบญัชี ดว้ยการประเมิน

ค่าแบบ Likert Scale โดยใหค้่าคะแนนตามความสาํคญัของตวัแปรในลกัษณะ Weight Rating จาํนวน 15 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพของงบการเงิน ดว้ยการประเมินค่าแบบ Likert Scale 

โดยใหค้่าคะแนนตามความสาํคญัของตวัแปรในลกัษณะ Weight Rating จาํนวน 10 ขอ้ 

 2. แบบสอบถามปลายเปิดขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

      4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้เก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ทั้ งปลายปิดและ

ปลายเปิด โดยมีวธีิการและขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  

  1. จดัเตรียมแบบสอบถามแบบออนไลน์ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Qr Code เพ่ือนาํไปใส่ในจดหมายขอ

ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามท่ีจะส่งไปยงับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึง
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เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มแบบเจาะจงผ่านทางไปรษณีย ์โดยในหนังสือขอความอนุเคราะห์จะมีคาํช้ีแจงให้

ผูบ้ริหารทางดา้นบญัชีของบริษทัเป็นผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี โดยการสแกน Qr Code   

              2. รวบรวมขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบผ่านทางออนไลน์มาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ 

เพ่ือดาํเนินการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล สรุปเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ 

 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการแจกแจงหรือ

อธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาทั่วไป สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation)  

  2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค

ทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คือ การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson 

correlation) เพ่ือวเิคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  3. การกาํหนดเกณฑค์ะแนนของระดบัการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและคุณภาพของงบการเงิน 

    ระดบัคะแนนเฉล่ีย  ระดบั 

   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 มาก 

   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61 - 3.40 ปานกลาง 

   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.81 - 2.60 นอ้ย 

   ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณกับคุณภาพของงบการเงินของ              

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวเิคราะห์การปฏิบติัตาม

หลกัจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต      

ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลบั ด้านความรับผิดชอบต่อ

ผูรั้บบริการ ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพปฏิบติัหนา้ท่ี

ให้ ดา้นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป และคุณภาพของงบการเงินโดยรวมแสดง

ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ค่าตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของของการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของ         

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
 

S.D. แปลความ 

1. ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3.99 0.55 มาก 

2. ดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 4.09 0.49 มาก 

3. ดา้นการรักษาความลบั 4.10 0.51 มาก 

4. ดา้นความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 4.04 0.52 มาก 

5. ดา้นความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติ

บุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให ้

4.09 0.50 มาก 

6. ดา้นความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 3.98 0.48 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ภาพรวมของการปฏิบัติตามหลกัจรรณยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 จาํแนกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการรักษาความลบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  

2. ดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน และด้านความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น      

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เท่ากบั 4.09 

3. ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 

4. ดา้นความโปรงใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 

5. ดา้นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98  
 

ตารางที ่2 การทดสอบสมมุติฐานการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีกบัคุณภาพของงบ

การเงิน 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
 

r Sig 

1. ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3.99 0.31 0.00 

2. ดา้นความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 4.09 0.35 0.01 

3. ดา้นการรักษาความลบั 4.10 0.37 0.01 

4. ดา้นความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 4.04 0.36 0.02 

5. ดา้นความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติ

บุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีให ้

4.09 0.35 0.01 

6. ดา้นความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 3.98 0.30 0.03 

ภาพรวม 4.05 0.41 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson correlation) สรุปไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.  ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตมี

ความสัมพนัธ์กบักบัคุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความโปรงใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต

มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 (r = 0.31) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

 สมมติฐานท่ี 2.  ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับกับ

คุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์

กบัคุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 (r = 0.35) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

 สมมติฐานท่ี 3.  ด้านการรักษาความลบัมีความสัมพนัธ์กับกบัคุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบ

วชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การรักษาความลบัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.01 (r = 0.37) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

 สมมติฐานท่ี 4.  ดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบักบัคุณภาพของงบการเงินของ     

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การรักษาความลบัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.02 (r = 0.36) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

 สมมติฐานท่ี 5.  ด้านความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบ

วิชาชีพปฏิบัติหน้าท่ีให้มีความสัมพนัธ์กับกับคุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีในบริษัท          

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การรักษาความลบัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.01 (r = 0.35) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

 สมมติฐานท่ี 6.  ดา้นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไปมีความสมัพนัธ์กบักบั

คุณภาพของงบการเงินของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไปมี

ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพของงบการเงิน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.01 (r = 0.35) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 

 

6. อภิปรายผล  

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณกับคุณภาพของงบการเงินของ              

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวจิยัได้

วา่การปฏิบติัตามหลกัจรรณยาบรรณทั้ง 6 ดา้น ส่งผลต่อคุณภาพและความน่าเช่ือถือของงบการเงินซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของฐิติรัตน์ มีมาก (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความรู้ความสามารถของนกั
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บญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพของรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครราชสีมา ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูท้าํบญัชีของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 

283 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจยัพบวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในดา้น

ความสามารถในหน้าท่ีของบุคลากร ดา้นคุณค่า ความซ่ือสัตย ์และจรรยาบรรณ และดา้นการมอบหมายอาํนาจ

หนา้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครราชสีมา โดยส่งผลถึงร้อยละ 54.40 และ

ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ในดา้นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ และด้านทกัษะทาง

วิชาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs ในจังหวดันครราชสีมา โดยส่งผลถึงร้อยละ 66.50    

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครราชสีมา สามารถนาํผลการวจิยัท่ีไดม้าปรับปรุง

ในสถานประกอบการสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร

ทางการบญัชีของธุรกิจ SMEs ใหมี้ความรู้ความสามารถ และมีการนาํเสนอขอ้มูลทางการบญัชีท่ีมีคุณภาพ ทาํให้ผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลทางการบญัชีไปใชไ้ด ้อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจาํนงค ์

จนัทโชโต (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองคุณภาพของรายงานการเงินบริษทัจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผลของการวเิคราะห์ปัจจยัทาํใหไ้ดต้วัวดั 22 ตวัประกอบดว้ย 6 ปัจจยัไดแ้ก่ (1) นโยบายทางบญัชี (2) 

จริยธรรม ส่วนบุคคลตามหลกัอุดมคตินิยม (3) จริยธรรมบุคคลตามหลกัสัมพทัธนิยม (4) วฒันธรรมองคก์ร (5) 

ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั และ (6) คุณภาพการสอบบญัชี เม่ือนาํปัจจยัทั้ง 6 มาหาความสัมพนัธ์

กบัตวัแปรคุณภาพ ของรายงานการเงิน ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยพบวา่ (1) ปัจจยัจริยธรรมบุคคลตาม

หลกัอุดมคตินิยม (2) ปัจจยั วฒันธรรมองคก์ร (3) ปัจจยัความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ (4) ปัจจยั

คุณภาพการสอบบญัชีส่งผลทางบวกต่อคุณภาพของรายงานการเงิน สําหรับปัจจยันโยบายทางบญัชีและปัจจยั

จริยธรรมส่วนบุคคลตามหลกั สัมพทัธนิยมไม่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับผูส้นใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของรายงานการเงิน สามารถทาํวิจยัโดย

การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิหรืออาจศึกษาโดยใช้แบบจาํลองของ Jones ท่ีทาํการปรับปรุงเพ่ือนํามาเป็นตวัวดั

สาํหรับวเิคราะห์ตวัเลขในงบการเงินถึงวธีิการจดัการกาํไร 

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากการความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีกบัคุณภาพ

ของงบการเงินในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหาร และผู ้

ประกอบวิชาชีพบัญชีไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามหลกัจรรณยาบรรณว่ามีความสัมพนัธ์หรือ

ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินหรือคุณภาพ อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ใหก้บัสภาวชิาชีพบญัชีสามารถนาํผล

ท่ีไดจ้ากงานวจิยัไปใชก้ารพฒันาปรับปรุงและรณรงคใ์ห้ผูป้ระวิชาชีพบญัชีปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการ

แก้ไขจรรยาบรรณให้มีความสอดคล้องกับผูป้ฏิบัติท่ีสามารถปฏิบติัได้ตรงกับความเป็นจริง และควรมีการ

ส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 การศึกษามีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณกบัคุณภาพของงบการเงิน

ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีของผูท้าํบญัชีท่ีปฏิบติังานอยูใ่นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือพนักงานบญัชี

ปฏิบติังานในสํานักงานบญัชีเพ่ือนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงให้วิชาชีพบญัชีเพ่ิมความน่าเช่ือถือมาก

ยิง่ข้ึนและสร้างความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีต่อไป 

  

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  สาระพดั  ท่ีไดก้รุณาสละเวลา

ให้ความรู้  คาํปรึกษาและคาํแนะนําอันเป็นประโยชน์ท่ีมีคุณค่าอย่างดียิ่ง  รวมทั้ งการตรวจสอบแก้ไขและ

ปรับปรุงงานวจิยัโดยตลอดจนเสร็จสมบูรณ์  

 นอกจากนั้นผูว้จิยัขอขอบคุณ คณาจารยค์ณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม รวมทั้งครอบครัวท่ีคอยใหค้วาม

สนบัสนุน  แสดงความห่วงใย ให้กาํลงัใจ ให้คาํแนะนาํและมีส่วนช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอมาซ่ึงทาํให้งานวิจยั

ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง ผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการกบัการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนั

การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของการกาํกบัดูแล

กิจการกบัการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยเก็บขอ้มูลจากสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2559 โดยการ

กํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประสบการณ์ของคณ ะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ส่วนการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือวดั

จากอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม โดยนําขอ้มูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบของตวัแปรตน้ท่ีมี

ต่อตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า การกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารมีผลกระทบต่อ

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนัยสําคญัท่ี

ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การกาํกบัดูแลกิจการ ความเส่ียง สินเช่ือ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปี 2558 เป็นปีท่ีถือว่ายากสําหรับการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัเปราะบาง ได้

ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยให้อยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยทั้ งปีหดตัวถึงร้อยละ 5.8 ซ่ึงเป็นอัตรา          

หดตวัลึกสุดในรอบ 6 ปี ขณะท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศอยูใ่นทิศทางฟ้ืนตวัเช่นกนั การลงทุนในภาคธุรกิจ

ยงัคงมีกาํลงัการผลิตเพียงพอ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่รอภาพความชดัเจนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ทาํให ้   

การลงทุนใหม่หรืขยายกาํลงัการผลิตนอ้ยมาก อยา่งไรก็ดีในช่วงคร่ึงปีหลงั เศรษฐกิจมีสัญญาณดีข้ึนเน่ืองจากมี

ปัจจยับวกจากการขบัเคล่ือนของภาครัฐผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ มีการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้ น เช่น      

การช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อย และการกระตุ ้นการลงทุนขนาดเล็ก การส่งเสริม SMEs การกระตุ ้นภาค 

อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ สาํหรับธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นปี 2559 คาดวา่จะมีทิศทางการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน ตามการ

ปรับดีข้ึนของภาวะเศรษฐกิจจากการฟ้ืนตวัของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะมาตรการการลงทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐานของรัฐ อย่างไรก็ตามคุณภาพสินเช่ือในปีน้ียงัคงเป็นท่ีน่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินคา้โภคภณัฑซ่ึ์งยงัตกตํ่าอยู ่สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัจะยงัคงเติบโตไดดี้ อยา่งไรก็ตามสินเช่ือส่วนบุคคล

และสินเช่ือบตัรเครดิตมีแนวโน้มคุณภาพสินเช่ือด้อยลงตามการชะลอตวัของการบริโภคเอกชน การพิจารณา

สินเช่ือและภาระผูกพนัเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัในธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เพราะเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกั

ของธนาคาร ในขณะเดียวกันก็อาจทาํให้รายได้ของธนาคารอยู่ในความเส่ียงเช่นกัน ความเส่ียงด้านสินเช่ือ        

เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดส่วนสูญเสียแก่ธนาคาร อนัเน่ืองมากจากผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหน้ีตามขอ้ผูกพนัตามสัญญา

ต่อธนาคาร การบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจยัสําคญัยิ่งต่อความมัน่คงและแข็งแกร่ง

ของธนาคารทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต (ธนาคารทหารไทย, 2558) 

 การดาํเนินธุรกิจทุกองค์กรมีวตัถุประสงค์ในการประกอบการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ในระดับสูงสุด แต่การกระทําทุกอย่างไม่แน่ว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไป องค์กรย่อมเผชิญกับความ             

ไม่แน่นอน ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได ้และผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีมีต่อองค์กรอาจมีทั้งดา้นลบ(ความ

เส่ียง)และดา้นบวก (โอกาส)(ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2555) 

 หลกัการของการบริหารความเส่ียงมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดท่ีวา่ องค์กรดาํรงอยูไ่ด ้เม่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

หรือคุณค่าเพ่ิมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร ทั้งความเส่ียงและโอกาสจะส่งผลต่อการเพ่ิมหรือลดมูลค่าให้กบั   
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ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร การบริหารความเส่ียงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารจดัการกบัความไม่แน่นอน 

ความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความสามารถขององคก์รในการเพ่ิมมูลค่า

ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร จึงกล่าวไดว้า่ผูบ้ริหารขององคก์รมีหนา้ท่ีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงสุดให้กบัผูมี้

ส่วนไดเ้สียขององคก์ร โดยการกาํหนดกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัการเติบโตผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รโดยรวม(ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2555) 

 ดงันั้นบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีสาํคญัในการบริหารความเส่ียงจะประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูจ้ดัการฝ่าย เจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และผูต้รวจสอบภายใน เป็นตน้ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรตระหนักไวเ้สมอคือ การบริหารความเส่ียงเป็น

กระบวนการท่ีตอ้งปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและตอ้งมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2555) 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้ศึกษาถึงผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการกบัการบริหารความเส่ียง 

ดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงงานวจิยัน้ีจะทาํใหท้ราบถึง

ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ เพราะสถาบนัการเงินจะไดห้าวธีิการป้องกนัความเส่ียงไดถู้กวธีิ

ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการกบัการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง ผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการกบัการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของ 

สถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวจิยั ทาํใหไ้ดก้รอบ

แนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 
 

  

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

การกาํกบัดูแลกจิการ 

- ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

517 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัเร่ือง ผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการกบัการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนั 

การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยศึกษาขอ้มูลจากรายงานงบ

การเงินรวมของสถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 2555-2559  

ประกอบดว้ยงบกาํไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงาน

ประจาํปี รวมทั้งตาํราวชิาการ เอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีใชส้ําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลคือสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2559 โดยเลือกแบบเจาะจง 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระของการวจิยัคร้ังน้ีคือการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย  

  1. ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง วดัค่าจาก จาํนวนของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงทั้งหมด 

  2. ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง วดัค่าจาก จาํนวนปีในการทาํงานตาํแหน่ง

กรรมการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

  3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร วดัค่าจาก ค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินของคณะกรรมการ

บริหาร 

ตวัแปรตามของการวิจยัคร้ังน้ีคือการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือ วดัค่าจากอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือ

ดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล โดยผูว้จิยัจะทาํการเก็บขอ้มูล

ของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี 2555-2559 บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท่ี้ www.set.or.th รวมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินบางส่วนจาก

เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท่ี 

www.setsmart.com เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) อยูใ่นช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2555-2559 รวม 5 ปี  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 

ดงัต่อไปน้ี 

http://www.set.or.th/
http://www.setsmart.com/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

518 

  1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการแจกแจงหรือ

อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของ

ขอ้มูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation)  

  2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนําข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

เทคนิคทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis: MRA) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าในการวิเคราะห์การถดถอย เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์

ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ และมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะใด ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการกาํกับดูแลกิจการกับการบริหารความเส่ียงด้านสินเช่ือของสถาบัน

การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร และความเส่ียงดา้นสินเช่ือ แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 ค่าตํ่าสุด สูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการกาํกบัดูแลกิจการและความเส่ียงดา้น

สินเช่ือ 

การกาํกบัดูแลกิจการ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2.00 12.00 5.34 2.56 

ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1.00 11.00 3.94 2.13 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 4,856.00 184,227.78 27,590.26 35,319.71 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 1.40 6.00 3.00 1.17 

 

 จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายค่าตํ่าสุด ค่าสูงสูด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการกาํกบัดูแล

กิจการและความเส่ียงดา้นสินเช่ือไดด้งัน้ี 

1. ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวนตํ่าสุดเท่ากบั 2 คน จาํนวนสูงสุดเท่ากบั 12 คน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.56 ตามลาํดบั 

2. ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวนตํ่าสุดเท่ากบั 1 ปี จาํนวนสูงสุดเท่ากบั 11 

ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.13 ตามลาํดบั 

 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร มีมูลค่าตํ่าสุดเท่ากับ 4,856,000 บาท มูลค่าสูงสุดเท่ากับ 

184,227,000 บาท  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 27,590,260.34 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 35,319,170 บาท 

  4. ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ มีจาํนวนตํ่าสุดเท่ากบั 1.40 จาํนวนสูงสุดเท่ากบั 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.17 ตามลาํดบั 
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 การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางที ่2 การทดสอบสมมติฐานการกาํกบัดูแลกิจการส่งผลต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Beta 

ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 0.47 3.39 0.00 

ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 0.50 2.51 0.02 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 0.28 -1.81 0.04 

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

 จากตารางท่ี 2 สามารถแสดงการทดสอบสมมติฐานการกาํกบัดูแลกิจการส่งผลต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ

ของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.  ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความ

เส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมี

นยัสาํคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2.  ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญั

ต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีผลกระทบเชิงบวก

อยา่งมีนยัสําคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.02 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 3.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัต่อความ

เส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมี

นยัสาํคญัต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.04 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

6. อภิปรายผล  

การวจิยัเร่ือง ผลกระทบของการกาํกบัดูแลกิจการกบัการบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนั 

การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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 การกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ย ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประสบการณ์ของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมีนัยสําคญัต่อ

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของEllis Kofi Akwaa-Sekyi and Jordi Moreno Gene (2015) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองผลกระทบของการควบคุม

ภายในเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นสินเช่ือในกลุ่มธนาคารสเปน พบวา่การควบคุมภายในมีผลกระทบต่อความเส่ียง

ดา้นสินเช่ือของธนาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สภาพแวดลอ้ม การควบคุมการบริหารความเส่ียง การควบคุมกิจกรรม

และการตรวจสอบ ซ่ึงหากมองท่ีตัวแปรทั้ งหมดแล้วพบว่า จํานวนคณะกรรมการ ความเช่ียวชาญของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝาก อายขุองธนาคาร และธนาคารท่ีให้

บริษทัชั้นนาํตรวจสอบบญัชี ส่งผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณทิพย ์

อยา่งกลัน่ วลิดา พลาลาํ สมชายเลิศสกลุศรี สอนไซ สิลาเพด็และมนตรี ช่วยชู (2560) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองผลกระทบ

ของระบบการควบคุมภายในต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย พบว่า ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบด้วย จํานวนคร้ังท่ีมีการประชุม ประสบการณ์ของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อสินเช่ือดา้นเครดิต 

และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของยุวดี เครือรัฐติกาล (2557) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกการกาํกับดูแล

กิจการกบัตวัช้ีวดัความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI  พบวา่ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่ออัตราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มและ สอดคลอ้งกับ Olaoye Clement Olatunji (2009) ได้ศึกษาผลกะทบของการควบคุมภายในของ

ธนาคารในประเทศไนจีเรีย พบวา่หากธนาคารมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรการในการ

ควบคุมท่ีดีจะช่วยใหมี้การป้องกนัการทุจริตของธนาคารได ้ 

 จากผลการวิจัยจะพบว่า ขนาดของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประสบการณ์ของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมีนัยสําคญัต่อ

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ทาํใหท้ราบวา่ 

หากสถาบนัการเงินมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมาก มีประสบการณ์ในการทาํงานสูงและไดรั้บค่าตอบแทน

สูงจะทาํให้มีความเส่ียงดา้นสินเช่ือสูงไปดว้ย นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทสําคญัเป็น

อยา่งมากต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีสถาบนัการเงินจ่ายให้กับ

คณะกรรมการบริหารดว้ย ดงันั้นจึงควรให้ความสาํคญักบัจาํนวนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประสบการณ์

ในการทาํงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรวมถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารท่ีสถาบนั

การเงินอาจตอ้งนาํมาพิจารณากนัอีกคร้ังหน่ึง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์เพราะช่วยให้เขา้ใจถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีผลต่อการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของสถาบนัการเงิน สถาบนัการเงินควรให้ความสําคญักบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการบริหารความเส่ียงและการพิจารณาให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร
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เน่ืองจากมีผลต่อความเส่ียงดา้นสินเช่ือขององคก์รโดยเฉพาะความเส่ียงดา้นสินเช่ือ เพราะสถาบนัการเงินถือเป็น

องคก์รท่ีรวบรวมแหล่งเงินทุน เงินออมของประชาชนหรือนกัลงทุนต่าง ๆ และนาํไปให้ธุรกิจหรือองคก์รต่าง ๆ  

กูเ้งิน จึงถือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งของประเทศ ในขณะเดียวกนัสถาบนัการเงินก็มี

หน้ีสินท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อสถาบนัการเงินค่อนขา้งสูง จึงทาํใหส้ถาบนั

การเงินตอ้งกลบัมาพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงแก่สถาบนัการเงิน และยิ่งเป็นความเส่ียงดา้น

สินเช่ือยิง่ทาํใหส้ถาบนัการเงินตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไปนั้น ควรหาตวัแปรหรือผลกระทบต่อความเส่ียงของสถาบนัการเงินในดา้น

อ่ืน เช่น ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงานขององคก์ร ความเส่ียงต่อการนาํเงินออมหรือเงินทุนท่ีไดม้าไปลงทุนใน

ดา้นต่าง ๆ เช่น การให้กูย้ืม การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือการลงทุนในกองทุน เป็นตน้ ในขณะท่ีตวัแปรตน้

อาจปรับเปล่ียนจากการกาํกบัดูแลกิจการซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีเกิดจากภายในสถาบันการเงิน เป็นตวัแปรท่ีเกิดจาก

ภายนอกสถาบนัการเงินเช่น อตัราดอกเบ้ีย ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม เป็นตน้ 

  

8. กติติกรรมประกาศ 

 ความสาํเร็จในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั รองศาสตราจารย ์สุขจิตต ์ 

ณ นคร  ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้วามรู้  คาํปรึกษาและคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ท่ีมีคุณค่าอยา่งดียิง่  รวมทั้งการ

ตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงงานวจิยัโดยตลอดจนเสร็จสมบูรณ์  

  นอกจากนั้นผูว้จิยัขอขอบคุณ คณาจารยค์ณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม รวมทั้งครอบครัวท่ีคอยใหค้วาม

สนบัสนุน  แสดงความห่วงใย ให้กาํลงัใจ ให้คาํแนะนาํและมีส่วนช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอมาซ่ึงทาํให้งานวิจยั

ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้าํท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรคือ  บุคลากรใน

อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์จาํนวน 1,371 คน สามารถกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้310 คน จากสูตรการคาํนวณของ 

Taro Yamane วิธีการสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ํา ด้านภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง และด้านภาวะผูน้ําการแลกเปล่ียน มีผลต่อความ

ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํ, ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

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 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เปรียบเสมือนหัวใจและรากแก้วของการบริหารงาน เน่ืองจากคนเป็น

ทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั ซ่ึงความสําเร็จของงานจาํเป็นตอ้งอาศยัคน เพราะคนเป็นผูป้ฏิบติังานทุก

อย่างขององค์การ ยงัไม่มีเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใดสามารถทดแทนคนไดอ้ย่างแทจ้ริงและท่ีสําคญั คน เป็น

ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นส่ิงเดียวซ่ึงจะมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึนในองคก์ารแตกต่างจากเคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ี

มีอยูย่ิง่อยูน่านมูลค่าจะลดลง หรือเส่ือมราคาลงถึงแมว้า่องคก์ารจะมีงบประมาณเพียงพอ มีการจดัองคก์ารและการ

บริหารท่ีดี มีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สมบูรณ์สักเพียงใดจะไม่มีความหมาย หากไม่มีผูป้ฏิบติัหรือผูป้ฏิบติัไม่ดี ไม่มี

ความรู้ ความสามารถ ขาดความซ่ือสัตย ์สุจริตและไม่ปฏิบติัอยูใ่นระเบียบวินยัอนัดี ส่งผลให้การบริหารงานให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การย่อมดําเนินไปด้วยความยากยิ่ง เพราะเหตุน้ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมี

ความสาํคญั เน่ืองจากการบริหารคนเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากซับซ้อน เพราะคนมีความรู้สึกมีปัญหา และความตอ้งการ

แตกต่างกนัไป (พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี, 2556) 

นอกจากน้ี การท่ีองคก์ารต่างๆ จะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยูก่บัองค์การ จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

สร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความผกูพนัในองคก์าร ซ่ึงผลดงักล่าวจะส่งผลให้คนและงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อ

กนั เพราะคนเป็นผูส้ร้างงาน ในขณะท่ีงานเป็นส่ิงท่ีใชค้วบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคลอ้งกนัในการทาํงาน

ร่วมกนั ซ่ึงจากความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่าหากบุคลากรในองค์การไดรั้บการจูงใจในการทาํงานให้เขา

เหล่านั้นไดบ้รรลุถึงความตอ้งการของตนแลว้ก็จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานและประสิทธิผลโดยรวม

ขององคก์าร รวมถึงสามารถนาํการจูงใจดงักล่าวมาสร้างความผกูพนัในองคก์ารใหก้บัคนในองคก์าร 

(ณทัพล โตบารมีกลุ, 2555) 

ความผูกพนัต่อองค์การไม่ว่าด้านบรรทัดฐาน ด้านจิตใจ หรือด้านคงอยู่ในองค์การ  ลว้นส่งผลให้

บุคลากรเกิดความรักในองคก์ารและทุ่มเทในการทาํงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ารมากยิ่งข้ึน (Allen & 

Meyer, 1990) ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกประชากรในการวิจยั คือ บุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ภายใต้การพัฒนาจาก การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (Industrial Estate Authority of Thailand) ในปัจจุบนับุคลากรอุตสาหกรรม

เคมีภณัฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีความรู้และความเช่ียวชาญในแต่ละแผนก หากอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์มี

อตัราการสูญเสียบุคลากรจากการท่ีบุคลากรไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ารและอตัราการลาออกจาํนวนมาก จะทาํให้

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการทาํงาน ส่งผลให้การดาํเนินงานตอ้งล่าชา้ 

หรืออาจตอ้งหยดุชะงกั อีกทั้งยงัตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่เหล่านั้น 

ซ่ึงพบวา่ สถิติค่าตอบแทนบริษทัไทย 2560 ค่าร้อยละของการปรับข้ึนเงินเดือนยงัคงท่ี พนกังานลาออก

สูงข้ึน เอออนเก็บสถิติโบนสั การปรับข้ึนเงินเดือนขององคก์ารในไทย พบปี 2560 บริษทัไทยปรับเงินเดือนข้ึน
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เฉล่ียร้อยละ 5.3 โบนสัเฉล่ีย 2.02 เดือน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีปรับข้ึนเฉล่ียสูงท่ีสุด ร้อยละ 5.9 แสดงใหเ้ห็นวา่คน

รุ่นใหม่กลา้ตัดสินใจลาออกมากข้ึนสะท้อนสู่อตัราการลาออกเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 16.6 ผลการศึกษายงับ่งช้ี

เพ่ิมเติมว่า อตัราการลาออกในปี 2560 เพ่ิมข้ึนมาท่ี ร้อยละ 16.6 จาก ร้อยละ 16.3 และ ร้อยละ 13.5 ในปี 2559 

และ 2558 ตามลาํดบั เน่ืองจากตลาดแรงงานมีการขยายตวัสูงข้ึน และคนรุ่นใหม่ในโลกการทาํงานเปิดกวา้งต่อ

การเปล่ียนแปลง (www.forbesthailand.com สืบคน้เม่ือ 15 ธนัวาคม 2560) 

ดงันั้น จากสถิติท่ีบริษทั เอออน ฮิววทิ ประเทศไทย จาํกดั ไดค้น้พบวา่กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภณัฑไ์ดใ้ช้

กลยทุธ์การปรับข้ึนเงินเดือนเฉล่ียสูงท่ีสุดเพ่ือแกปั้ญหาอตัราการลาออกนั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั

ดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรม

เคมีภณัฑ ์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพ่ือให้บุคลากรไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง ในดา้นภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมกบั

องคก์าร 

ทั้งน้ี อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ยงัมิได้มีการศึกษาคน้ควา้ หรือมีงานวิจยัท่ี

สํารวจเก่ียวกับบุคลากรในองค์การ ดา้นภาวะผูน้ํา ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากร ซ่ึงผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่องคก์าร ในการท่ีจะพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานในองคก์าร กาํหนด

นโยบาย และวางแผนโดยรวมใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้าํท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ 

ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 

3. ทฤษฎแีละกรอบแนวคิด 

Bass and Avolio (1993) ไดเ้สนอองคป์ระกอบภาวะผูน้าํตามรูปแบบภาวะผูน้าํ ดงัน้ี 

ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู ้นํามีอิทธิพลต่อ

ผูร่้วมงานและผูต้าม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามใหสู้งข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั 

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและศกัยภาพมากข้ึน ทาํให้เกิดการตระหนกัรู้ใน

ภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่มและขององคก์าร จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกวา่ความสนใจของ

พวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มขององคก์ารและสงัคม 

ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้าํให้รางวลั หรือลงโทษผู ้

ตาม ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานของผูต้าม ผูน้าํใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผูน้าํจูงใจผู ้

ตามให้ปฏิบติังานตามระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ผูน้าํช่วยให้ผูต้ามบรรลุเป้าหมาย ผูน้ําทาํให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่ท่ีจะ

ปฏิบติังานตามบทบาทและเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงผูน้าํจะตอ้งรู้ถึงส่ิงท่ีผูต้ามจะตอ้งปฏิบติัเพ่ือให้

ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ผูน้ําจูงใจโดยเช่ือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความสําเร็จตามเป้าหมาย รางวลัส่วน

ใหญ่เป็นรางวลัภายนอก 

Allen & Meyer (1990) ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การ โดยพิจารณาว่าความผูกพนัต่อองค์การนั้น

แสดงออกมาใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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1. ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึกหรือดา้นจิตใจ (Affective Commitment) คือ 

การรับรู้ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ลกัษณะเฉพาะของงาน ความสาํคญัของงานและลกัษณะ

ในการทํางานท่ีหลากหลาย การรู้สึกองค์การสามารถไวว้างใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ปฏิกิริยาของผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงต่อพนกังานจนแสดงออกเป็นความรู้สึกผกูพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์าร 

รู้สึกวา่ตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์าร 

2. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผูกพนัดา้นการคงอยู ่(Continuance Commitment) ไดแ้ก่ อาย ุระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจท่ีจะลาออก และการรับรู้โดยการเปรียบเทียบกบังานของตนกบังาน

อ่ืนๆ เกิดจากการคิดคน้งานของบุคคลต่อองคก์าร 

3. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) ไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อเพ่ือน

ร่วมงาน การพ่ึงพาองคก์าร การมีส่วนร่วมในการบริหารและส่ิงท่ีไดรั้บจากการทาํงาน เช่น อาํนาจการตดัสินใจ 

เป็นตน้ ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบแทนส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองค์การแสดงออกมาในรูปความจงรักภกัดีของ

บุคคลต่อองคก์าร เม่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีไดศึ้กษา ภาวะผูน้าํท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ วิทยา ดาํรงเกียรติชัย  

(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบดา้นภาวะผูน้าํท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา : กอง

พสัดุเช้ือเพลิง กรมช่างอากาศ ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรกองพสัดุเช้ือเพลิง กรมช่างอากาศ พบวา่ ภาวะ

ผูน้ําการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ําการแลกเปล่ียน มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ และสุวิทย ์ภกัดีบุรี 

(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวิธีปฏิบติัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ 

ต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานโรงงานประกอบรถยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง 

พบว่า ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานโรงงานประกอบรถยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งนํามาสร้างกรอบแนวคิดสําหรับ

การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ 

(Independent Variable) 

ภาวะผู้นํา 

- ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

- ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน 

 

Bass & Avolio (1993) 

 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

- ความผกูพนัดา้นจิตใจ 

- ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่

- ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

Allen & Mayer (1990) 
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4. สมมติฐานการวจัิย 

 ภาวะผูน้าํมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู รวม

ประชากรท่ีสามารถแจกแบบสอบถามไดท้ั้งส้ิน 1,371 คน และองคก์ารท่ีอนุญาตใหแ้จกแบบสอบถามไม่ประสงค์

ระบุช่ือองค์การเพ่ือเผยแพร่ กลุ่มตวัอย่างใชก้ารคาํนวณของ Taro Yamane (1967) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 

95% ระดบัความคลาดเคล่ือน 5% ไดข้นาดตวัอยา่ง 310 คน (วิชิต อู่อน้, 2550) ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง

ชั้น (Stratified Random Sampling) ในการสุ่มตวัอยา่งการวจิยั 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น ดงัน้ี 

รายการ 

จํานวนประชากรท่ี

ใช้ในการวิจัย 

(คน) 

ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง 

(คน) 

อตัรา 

(%) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

(Try Out) 

องคก์ารท่ี 1 524 118 38 11 

องคก์ารท่ี 2 480 109 35 11 

องคก์ารท่ี 3 367 83 27 8 

รวม 1,371 310 100 30 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และพฒันาข้ึนเอง โดยศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกับภาวะผูน้ํา และความผูกพนัต่อองค์การ จากตาํรา เอกสารทางวิชาการ บทความ แนวคิด และทฤษฎี 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของ ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ (2558) และความผกูพนั

ต่อองคก์ารของ ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ (2561) มาปรับใช ้ มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัในดา้นความ

ตรงเชิงเน้ือหาดว้ยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้คาํถาม (IOC) จากผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 ท่าน พบวา่ มีค่า

ความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเท่ากบั 1.00 และ ความผกูพนัต่อองคก์ารเท่ากบั 1.00 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาสาํหรับการวิจยัไปทดสอบความเช่ือมัน่โดยนาํแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เม่ือเดือนเมษายน 

2561 แล้วนํามาวิเคราะห์รายข้อ โดยการหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

อลัฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient ) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติได้ค่าความเช่ือมั่นของ

เคร่ืองมือ (Reliability) ด้านภาวะผู ้นํา 0.903 และด้านความผูกพันต่อองค์การ 0.943 สามารถสรุปได้ว่า 

แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ เพราะไดค้่ามากกวา่มาตรฐาน 0.7 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้ 

(ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ, 2558) 

การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (1) นําหนังสือขออนุญาตจาก

วทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
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สนบัสนุนการวิจยั โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (2) ผูว้ิจยั

ทาํการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 310 ชุด (3) จดัเก็บรวบรมแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ 310 ชุด (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบ

ในแบบสอบถาม (6) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพ่ือนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ทาํการวเิคราะห์

ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังน้ี การ

วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาํขอ้มูลท่ี

รวบรวมไดม้าวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

อิทธิพลของตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามเพียงตวัแปรเดียว โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุ

คุณ (Multiple Regression Analysis) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.9 อาย ุ20 

– 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 ระดับการศึกษา ระดับตํ่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.9 ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.9 ตาํแหน่งงาน ระดบัปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 86.8 และอตัราเงินเดือน 

10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.5 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู พบว่า โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05) และด้านภาวะผู ้นําการ

แลกเปล่ียน มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79) ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X = 0.87) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.86) ดา้นความ

ผูกพนัดา้นการคงอยู่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.87) และด้านความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานมี

ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2 แสดงผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจยัภาวะผูน้าํ 

โดยรวมท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัน้ี 

Model R R Square Adjust R Square 
Std.Error of  

the Estimate 

1 0.571a 0.326 0.321 0.65223 

a. Predictors : (Constant), ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ดา้นภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร คือ 0.571 ปัจจยัดา้น

ภาวะผูน้าํ มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 32.6% การพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารจะมีความคลาดเคล่ือน

หรือความผิดพลาดประมาณ 0.65223 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการตรวจสอบตวัแปรดา้นภาวะผูน้าํ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัน้ี 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

จากการถดถอย 63.130 2 31.565 74.199 0.000b 

จากแหล่งอ่ืนๆ 130.601 307 0.425   

รวม 193.731 309    

a. Dependent Variable : ความผกูพนัต่อองคก์าร 

b. Predictors : (Constant), ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ดา้นภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ มีปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและดา้นภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน บางตวั

สามารถใชพ้ยากรณ์ ความผูกพนัต่อองคก์ารไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากนั้นดาํเนินการทดสอบ

ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัภาวะผูน้าํท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นรายดา้น แสดงดงัตารางท่ี 

4 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4 แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัภาวะผูน้าํท่ีใชพ้ยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

B SE(b) Beta t p 

ค่าคงท่ี 1.263 0.221  5.720 0.000 

ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 0.464 0.080 0.405 5.825 0.000* 

ดา้นภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน 0.192 0.066 0.202 2.913 0.004* 

a. Dependent Variable : ความผกูพนัต่อองคก์าร 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4  พบวา่ ค่า p ของตวัแปรภาวะผูน้าํ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ในดา้นภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง และดา้นภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน  มีค่า 0.000 และ 0.004 ตามลาํดบั ซ่ึงพบวา่มีค่าท่ีนอ้ยกวา่

ระดบันัยสําคญัท่ีกาํหนด 0.05 ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (p = 0.000, β = 0.405) และดา้น

ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (p = 0.004, β = 0.202) จึงสามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรของภาวะผูน้ําของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์เหล่าน้ีมีผลต่อการพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การ และสามารถอธิบายสรุปจากผลการ

ทดสอบสมมติฐานไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบั สมมติฐานบางส่วนโดยมีสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ไดร้้อยละ 32.10 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสามารถพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร

ในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑโ์ดยรวมไดอี้กร้อยละ 67.90 
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7. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจยัภาวะผูน้ําท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์

สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้าํมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

และดา้นภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน สามารถร่วมในการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์าร อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทั้งสองดา้นมีความสมัพนัธ์

ทางบวกอยู่ในระดบัมากกบัความผูกพนัต่อองค์การ สอดคลอ้งกบั วิทยา ดาํรงเกียรติชัย  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง 

การศึกษาผลกระทบดา้นภาวะผูน้าํท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา : กองพสัดุเช้ือเพลิง กรมช่าง

อากาศ ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรกองพสัดุเช้ือเพลิง กรมช่างอากาศ พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

และภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบัการศึกษา

ของ สุวิทย ์ภกัดีบุรี (2557) ท่ีไดพ้บวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานโรงงาน

ประกอบรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวดัระยอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้ งน้ีจาก

การศึกษา อิทธิพลของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้งานตอ่ความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร 

และผลการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) สานกังานใหญ่ ของ รัตนพล อุปฐานา (2558) 

พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงเกิดประโยชน์ต่อองคก์ารในการ

ทาํความเขา้ใจสภาพองคก์าร และเป็นแนวทางการพฒันาองคก์ารในดา้นต่างๆ ทั้งในภาพรวมและการจาํแนกแยก

ยอ่ยออกเป็นรายละเอียดต่างๆ เช่น การพฒันาทรัพยากรบุคคล  การพฒันาภาวะผูน้าํให้ดียิ่งข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงอาจ

เน่ืองมาจากบุคลากรอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์มีความรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภยัท่ีไดท้าํงานในองคก์ารทาํใหเ้กิดความรู้สึก

เคารพในตวัผูน้ําและส่งผลถึงเกิดความผูกพนัต่อองค์การ อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ ทาํให้ภาวะผูน้ํามีอิทธิพลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยัคร้ังนี ้

       (1) ผูบ้ริหารควรสร้างนโยบายท่ีส่งเสริมให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่าปกติเพ่ือ

นาํไปสู่ประโยชน์ต่อองคก์าร เช่น ให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากรเป็นอยา่งดี เม่ือบุคลากรพบปัญหาท่ียุง่ยากในการ

ทาํงาน ก็เสนอแนะวิธีการใหม่ๆในการแกไ้ขปัญหา รวมถึงช่วยบุคลากรพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพมากข้ึน โดย

อาจด้วยวิธีท่ีผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เป็นท่ีเคารพนับถือของบุคลากร และรับฟังทุกปัญหาของ

บุคลากร เป็นตน้ 

       (2) ผูบ้ริหารควรประกาศอยา่งชดัเจนถึงมาตรฐานของงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จ แจง้หรือประกาศอยา่ง

ชดัเจนถึงรางวลัหรือส่ิงตอบแทบท่ีจะได้รับจากการทาํงาน และให้การยอมรับหรือให้รางวลัเม่ือทาํงานบรรลุ

เป้าหมายตามท่ีองคก์ารไดป้ระกาศไวจ้ริงๆอยา่งไม่ผดัผอ่น 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

       (1) ควรทาํการศึกษาองคก์ารท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั เพ่ือเปรียบเทียบและนาํผลวจิยัไปใชใ้นการ

พฒันาบุคลากรในองคก์ารใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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       (2) ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เพ่ือพฒันาความผูกพนัต่อ

องคก์ารเพ่ิมข้ึน 

       (3) ควรมีการขอเก็บขอ้มูลจากบุคลากรในองคก์ารแบบเชิงลึก เพ่ือทราบความคิดเห็นจริงๆ เช่น การ

ขอสมัภาษณ์บุคลากรถึงความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

           การศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังน้ี   มี

วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช ้Social Network ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4 เน่ืองจากปัจจุบนั

พบวา่วยัรุ่นใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เป็นเวลานาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการสาํรวจของนกัศึกษาภายในมหาวทิยาลยั

ศรีปทุม และ 3) เพ่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะแบบสอบถามว่าท่านไดใ้ชบ้ริการมากนอ้ยเพียงใด  โดยงานวิจยัคร้ังน้ี

เป็นงานวจิยัเชิงสาํรวจ ซ่ึงมุ่งเนน้ทาํการสาํรวจสอบถามเฉพาะนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุมตั้งแตช่ั้นปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 

5 ท่ีใชส่ื้อสังคม Social Network แต่ละประเภท โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดย

การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจะแบ่งแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บแบบสอบถามผ่านอินเทอร์เน็ต   และการใช้

แบบสอบถามกระดาษ ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ใชส่ื้อออนไลน์ ในใช ้Chat มีผูท่ี้เคยใชบ้ริการ จาํนวน 295 

คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 ใชเ้ล่นเกมส์ มีผูท่ี้เคยใชบ้ริการ จาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ใช ้คน้หาขอ้มูล มีผู ้

ท่ีเคยใชบ้ริการ จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30     ใช ้แลกเปล่ียนขอ้มูล มีผูท่ี้เคยใชบ้ริการ จาํนวน 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.00  .ใชใ้นการร่วมแสดงความคิดเห็น มีผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการจาํนวน 292  คน คิดเป็นร้อยละ 73.00  

         

คาํสําคญั:    พฤติกรรม  ส่ือสงัคมออนไลน์  นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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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 non-

service users at 73.00%. 

 

KEYWORDS: Behavior  Social media, Students at Sripatum University 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

การส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเซียลมีเดียนั้นจดัวา่เป็นส่ือใหม่ (New media) เป็นช่อง

ทางการส่ือสารท่ีสาคญั และมีบทบาทต่อสงัคมท่ีกาลงัเปล่ียนวธีิการติดต่อส่ือสารไปจากรูปแบบเดิม อีกทั้งยงัเป็น

การส่ือสารช่องทางเลือกท่ีสาคัญ (Alternative channel) ของผู ้คนในปัจจุบัน ส่งผลให้ส่ือกระแสหลักทั้ ง

หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โทรทัศน์และวิทยุ ต่างหันมาให้ความสาคญั และนําเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์หรือส่ือโซเซียลมีเดียกนัมากข้ึน จากกระแสการเมืองท่ีร้อนแรงผนวกกบัการเขา้มาใชส่ื้อ

สังคมอย่าง Social Media โดยเฉพาะ ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อย่างเข้มข้นของ

ส่ือมวลชนกระแสหลกัทั้งนักข่าวหนงัสือพิมพ ์นกัข่าววิทย ุและนกัข่าวโทรทศัน์ในการรายงานข่าวอยา่งฉับไว

จากพ้ืนท่ี และความตอ้งการรับข่าวสารท่ีรวดเร็วและเพ่ิมเติมแตกต่างจากส่ือกระแสหลกัทาให้บทบาทของส่ือ

สงัคม (Social Media) ในการส่ือข่าวเร่ิมชดัเจนมากข้ึนในสงัคมไทย 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Online social media) เป็นรูปแบบของการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูใ้ช้งาน

สามารถสร้างชุมชนออนไลน์เพ่ือแบ่งปันสารสนเทศ ความคิด ขอ้ความส่วนบุคคล และเน้ือหาอ่ืนๆ โดยเป็น

ช่องทางท่ีช่วยให้คนสามารถเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้นไดผ้่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถแพร่กระจาย

สารสนเทศแก่ผูอ่ื้น ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้เกิดการแบ่งปันสารสนเทศระหว่างกนัและนาํไปใชป้ระโยชน์ในวง

กวา้ง เน่ืองจากสารสนเทศท่ีแพร่กระจายอยู่บน-ส่ือสังคมออนไลน์ มีหลากหลายประเภททั้ งขอ้ความ เสียง 

ภาพถ่าย วีดีทศัน์ แผนท่ี (White, 2012) ท่ีสามารถนาไปใชป้ระโยชน์ได ้ภทัรา เรืองสวสัด์ิ (2553) ไดใ้ห้คาํนิยาม 

พฤติกรรมการส่ือสาร วา่หมายถึง การกระทาํหรือปฏิกริยาแสดงออกท่ีเป็นผลมาจากการทาํงานของร่างกายและ

จิตใจ ท่ีมีลกัษณะบ่งบอกถึงการส่ือความหมายแฝงทางกระบวนการส่ือสารเป็นระบบ  Corrin, Bennett & Lockyer 

(2010) ได้นําเสนอในเวที การประชุม the 7th International Conference on Networked Learning ณ ประเทศ

องักฤษ วา่ปัจจุบนัหวัขอ้วจิยัท่ีน่าสนใจคือการศึกษาการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ของผูเ้รียนในมหาวทิยาลยั เน่ืองจาก

จาํนวนผูใ้ช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทั้ งการใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้และการใช้ในชีวิตประจาํวนั ส่วนใหญ่เป็น
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การศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงมีขอบข่ายท่ีแคบกวา่การศึกษาส่ือสงัคมออนไลน์ (White, 

2012) การศึกษาส่ือสงัคมออนไลน์พบในงานของ พรรณิการ์ พุม่จนัทร์ และคณะ (2558) เร่ืองพฤติกรรมการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ของนกัศึกษาแพทยร์ะดบัชั้นปรีคลินิกของคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราช สาหรับมหาวิทยาลยัศรีปทุม

ยงัไม่เคยมีการศึกษาวิจยัมาก่อน จึงทาให้คณะผูว้ิจยัสนใจทาํการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม” โดยศึกษาในแง่พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ความพึงพอใจและ

ทศันคติต่อการใชเ้ครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ โดยผลวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์สาหรับการเรียนการสอน ของ

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทั้งต่อผูส้อนและการกาํหนดแนวทางในระดบัมหาวิทยาลยัเพ่ือขบัเคล่ือนการใชง้านส่ือ

สงัคมออนไลน์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนต่อไป 

            จากหลกัการและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม ทั้งน้ีผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี   ทาํใหท้ราบถึงถึงพฤติกรรมการใชส่ื้อ

สงัคมออนไลน์ ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตบางขน    และพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  ตลอดจนพฤติกรรมความเก่ียวกบั

ความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ของนกัศึกษามหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน นอจากน้ี ผลท่ีได้

จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชใ้นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาสังคมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพและศกัยภาพของ

นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตบางเขนต่อไป  

      

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ของนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม  

(2)   เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

พฤติกรรมมนุษย์ท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ 

 

 

 

ความพงึพอใจในการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ 

 

 

 

 

ทัศนคติของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการใช้ 

ส่ือสังคมออนไลน์ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

               การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม  โดยงานวจิยัคร้ังน้ีเป็น

งานวิจยัเชิงสาํรวจ ซ่ึงมุ่งเนน้ทาํการสาํรวจสอบถามเฉพาะนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุมตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 5 

ท่ีใชส่ื้อสงัคม Social Network แต่ละประเภท โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยการ

เก็บขอ้มูลแบบสอบถามจะแบ่งแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บแบบสอบถามผ่านอินเทอร์เน็ต   และการใช้

แบบสอบถามกระดาษ โดยนาํขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ี

ผูว้จิยักาํหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 

      4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  โดยไดก้าํหนดให้ค่า

ความคลาดเคล่ือน = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการกาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จาํนวน 400  คน 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

               ตวัแปรตน้ ( Independent  Variables ) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติต่อการใชเ้ครือข่ายสงัคม

ออนไลน ์และพฤติกรรมมนุษยต์อ่การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือในการวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจะแบ่งแยกเป็น 

2 ลกัษณะ คือ การเก็บแบบสอบถามผา่นอินเทอร์เน็ต   (Online Survey) และการใชแ้บบสอบถามกระดาษ (Paper-

based) 

      4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มจวัอยา่งผา่นอินเทอร์เน็ต   (Online Survey) และ

การใชแ้บบสอบถามกระดาษ (Paper-based) แจกใหก้บันกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด นาํมา

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยกาํหนดระดบัความมี

นยัสาํคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 1. ใชโ้ปแกรมสาํเร็จรูป SPSSในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

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

วเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

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

ยทุธ์ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 2. วเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

  2.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 
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  2.2 ใชก้ารวเิคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม ไดแ้ก่ อายรุะดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ถา้หากพบความแตกต่าง

กนั จะดาํเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากผลสํารวจจากแบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ผูว้จิยัรายงานผลการสาํรวจตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 ส่วนที1่ ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยท่ีเพศหญิง 216 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.0 และเพศชายจาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0  จากจาํนวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุมทั้งหมดท่ีทาํ

การสาํรวจ พบวา่ ช่วงอายขุองกลุ่มนกัศึกษา มีอายตุ ํ่ากวา่ 19 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อายรุะหวา่ง 19 

– 21 ปี จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 อายรุะหวา่ง 22 – 24 ปี จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และอายุ

ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีนอ้ยท่ีสุดคือมีอายุมากกว่า 24 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ระดบัการศึกษาของกลุ่ม

นกัศึกษาท่ีทาํการสาํรวจ พบวา่ ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ ในจาํนวน 400 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100.0 ส่วนใหญ่มีรายไดป้ระมาณ 5,001 – 10,000 บาท จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 เลยส่งผลให้มี

ค่าใชจ่้ายทางโทรศพัท์ส่วนใหญ่ประมาณ มากกว่า 600 บาท จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  ในส่วนของ

ความถ่ีในการเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนกัศึกษาท่ีทาํการสาํรวจ พบวา่ ไม่เกิน 1 ชัว่โมง จาํนวน 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.0 , 1-2 ชัว่โมง จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 , 4-6 ชัว่โมง จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 

และมากกวา่ 6 ชัว่โมง จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5  

 ส่วนที ่2 ข้อมูลกจิกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

 จากการสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

จาํแนกไดท้ั้งหมด 6 กิจกรรม ดงัน้ี 

 1. ความรวดเร็วของการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมากท่ีสุด 146 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.5 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมาก 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมปานกลาง 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.3 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ยท่ีสุด 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.5 

 2. ความรวดเร็วของการส่งขอ้มูลข่าวสาร จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมากท่ีสุด 140 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.0 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมาก 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมปานกลาง 58 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.5 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ยท่ีสุด 2 คิดเป็น

ร้อยละ 0.5 

 3. เป็นประโยชน์ต่อการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือการศึกษา จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมากท่ีสุด 174 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.5 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมาก 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมปานกลาง 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.0 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ยท่ีสุด 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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 4. ไดรั้บความบนัเทิง จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมากท่ีสุด 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 จาํนวนคนเขา้ใช้

กิจกรรมมาก 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมปานกลาง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 จาํนวน

คนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ยท่ีสุด 0 

 5. การเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมากท่ีสุด 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 จาํนวน

คนเขา้ใชกิ้จกรรมมาก 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมปานกลาง 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 

จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ยท่ีสุด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.5 

 6. การติดตามข่าวสารเก่ียวกบั ศิลปิน ดารา บุคคลทีมีช่ือเสียง หรือ สินคา้ต่างๆท่ีสนใจ จาํนวนคนเขา้ใช้

กิจกรรมมากท่ีสุด 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมมาก 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 จาํนวน

คนเขา้ใชกิ้จกรรมปานกลาง 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

จาํนวนคนเขา้ใชกิ้จกรรมนอ้ยท่ีสุด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม มีประเด็นในการ

อภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

      ดา้นความรวดเร็วของการไดรั้บขอ้มูล   ผลการวจิยัพบวา่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก จาํนวน 189 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีความพึงพอใจ

ปานกลาง จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30  มีความพึงพอใจนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  

ดา้นความรวดเร็วของการส่งขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อย

ละ 49.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีความพึงพอใจปานกลาง 

จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีความพึงพอใจนอ้ย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และมีความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50    ดา้นเป็นประโยชน์ต่อการสืบคน้ขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่  ส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมาก จาํนวน 173 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.30 มีความพึงพอใจปานกลาง จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และมีความพึงพอใจน้อย จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ดา้นความบนัเทิง   

ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70  รองลงมาคือ มีความ

พึงพอใจมาก จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีความพึงพอใจปานกลาง จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

และมีความพึงพอใจนอ้ย จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   ดา้นการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า 

ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก จาํนวน 165คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 มีความพึงพอใจปานกลาง จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 มีความพึง

พอใจนอ้ย จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50  และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  

ดา้นการติดตามข่าวสาร ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 

รองลงมาคือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30  มีความพึงพอใจปานกลาง จาํนวน 

59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 มีความพึงพอใจนอ้ย จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ท่ีอธิบายไวว้่า 

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในเร่ืองประสบการณในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใชบ่้อยท่ีสุด 

ชองทางท่ีใชบ่้อยท่ีสุด ความถ่ีในการใชต้่อวนั ช่วงเวลาท่ีใชร้ะยะเวลาท่ีใชต้่อวนั ใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์ดมากท่ีสุด 

คุณสมบติัท่ีชอบมากท่ีสุด และแหล่งหรือส่ือท่ีทาให้สนใจใช ้  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรภรณ์ ไกรชุม

พล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสร้างช่ือเสียง 

กรณีศึกษา ยทููบ (YouTube)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีทศันคติเชิงบวกต่อยูทูบ 

และมีพฤติกรรมการส่ือสารผา่นเครือข่าย สงัคมออนไลน์โดยเฉพาะยทููบอยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อยู

ทูบว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดแ้ละเน่ืองจากอตัราการเติบโตของจานวนผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในการส่ือสารทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศสูงข้ึนทาํให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตวั

ให้ทดเทียมตามสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการจดัทาคลิป

วีดีโอท่ีกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ จดัทาข้ึนมาเป็นประเภทเพ่ือความบนัเทิงโดยแนวโนม้ในอนาคตพบวา่ผูค้นในสังคม

จะให้ความสําคญัต่อการส่ือสารผ่านยูทูบเพ่ิมสูงข้ึนและมีแนวโน้มพฤติกรรมการใชยู้ทูบเป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างความสําเร็จทั้ งในด้านช่ือเสียง รายได้หรือทาการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ    และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช ป่ินสุข (2557) เร่ือง การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการ

จองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้บริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ ผลวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ากว่า 15,000บาท ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ

แอพพลิเคชัน่ขอผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 1) การยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และดา้นการรับรู้ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความเป็นส่วนตวั และ 3) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 

ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ และดา้นความสะดวกในการใชง้านโดยร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจในการ

จองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 56  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

                1. องคก์รภาคธุรกิจต่างๆ  สามารถนาํผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไปใชใ้นการวางแผนการตลาด กล

ยทุธ์ต่างๆ เพ่ือใหต้อบสนองความตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

                    2. องคก์รภาคธุรกิจต่างๆ  สามารถนาํผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไปใชใ้นเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ 

กระจายข่าวสาร ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ กระจายข่าว ขอ้มูลไดต้รงและรวดเร็วกบักลุ่มผูบ้ริโภค  

                    3. องคก์รภาคธุรกิจต่างๆ สามารถนาํผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไปใชพ้ฒันาผลิตภณัฑ ์(แอพพลิเคชัน่) 

เพ่ือรองรับพฤติกรรมการใชง้านของผูบ้ริโภค 
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                     4. การทาํธุรกิจบนส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จดัวา่เป็นช่องทางท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของ

คนในโลกออนไลน์เพ่ือให้เข้าไปชม และหาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผูป้ระกอบการท่ีทาํ Online Marketingการเขา้ถึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ควรทาํการส่ือสารการตลาดแบบออนไลน์ 

คือการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นตวัเช่ือมโยงบริษทักบั

ลูกคา้และเช่ือมโยงฐานลูกคา้ไวด้ว้ยกนั 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

              ควรศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนแต่ละวยัใน 

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่ใชเ้ฉพาะมหาวทิยาลยัศรีปทุม  เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม ผูว้ิจยัขอ

กราบขอบพระคุณ อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวจิยัน้ี 

และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวจิยัจน

ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ                                          

ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณ

ความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์

ท่ีใหก้ารศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีนาํความสาํเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

และการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีการสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ดว้ย

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบความสะดวก (Convenience Sampling) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั:  รถยนตไ์ฟฟ้า, ปัจจยัดา้นทศันคติ, ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด, การยอมรับเทคโนโลย,ี  

 การตดัสินใจซ้ือ 

 

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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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลสะทอ้นท่ีชดัเจนในรูปสภาวะอากาศเปล่ียนแปลงรุนแรง

ในหลายประเทศทัว่โลก รวมถึงภยัธรรมชาติ อาทิ ความแหง้แลง้ ไฟป่า คล่ืนความร้อน พาย ุและนํ้ าท่วม ส่งผลต่อ

ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ และยงัอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดา้นพลงังาน นานาประเทศจึงไดร่้วมมือกนัเพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาน้ี การประชุม COP21 ท่ีปารีส ฝร่ังเศสเม่ือ

วนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 โดย 195 ประเทศมีขอ้ตกลงร่วมกนัเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงจะเป็นแรง

ขับเคล่ือนสําคัญต่อทิศทางนโยบายพลังงาน ให้เน้นความสําคัญด้านประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงาน

หมุนเวยีนมากข้ึน ทั้งน้ีประเทศไทยไดใ้หค้าํมัน่ท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหไ้ดร้้อยละ 20  ถึง  25  ภายใน

ปีพ.ศ. 2573 (กระทรวงพลงังาน, 2559) 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมการใช้พลงังาน สําหรับเทคโนโลยีท่ีจะ

กล่าวถึงในท่ีน้ีไดแ้ก่ รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ซ่ึงมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยทบวงพลงังานโลก (IEA) คาดการณ์

วา่ในปีค.ศ. 2020 จะมีรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าทัว่โลกประมาณ 13 ลา้นคนั ดา้นเทคโนโลยีโซล่าเซลลมี์การพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองทาํใหแ้ผงเซลลมี์ประสิทธิภาพมากข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนลดตํ่าลง เทคโนโลยีท่ีมีความสาํคญัในการ

สนับสนุนการพฒันารถยนต์พลงังานไฟฟ้า และพลงังานทดแทนก็คือเทคโนโลยีการกกัเก็บพลงังาน ซ่ึงมีการ

พฒันาอย่างต่อเน่ืองให้แบตเตอร่ีสามารถใช้งานได้ยาวนานข้ึนในขณะท่ีมีขนาดนํ้ าหนักและราคาท่ีลดลง 

(International Energy Agency: IEA, 2016) 

ทางด้านผูบ้ริโภคนั้น จากผลการศึกษาเปิดเผยว่า 1 ใน 3 ของผูบ้ริโภคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์) ท่ีวางแผนจะซ้ือรถยนต์ในเร็วๆ น้ี และมีความ

พร้อมในการเลือกซ้ือรถยนต์พลงังานไฟฟ้า โดยผลท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงศกัยภาพของภูมิภาคท่ีจะเร่งให้เกิดยาน

ยนตไ์ฟฟ้าในเร็วๆ น้ี โดยงานวจิยัเผยวา่ร้อยละ 37 ของผูท่ี้กาํลงัจะซ้ือรถยนตมี์ความสนใจท่ีจะซ้ือรถยนตพ์ลงังาน

ไฟฟ้าเป็นคนัต่อไป โดยลูกคา้ในฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย คือกลุ่มท่ีมีความตอ้งการซ้ือรถยนต์พลงังาน

ไฟฟ้ามากท่ีสุด (Nissan and Frost & Sullivan, 2018) 

นอกจากน้ี จากผลการสาํรวจของศูนยว์จิยักสิกรไทย จาํนวนสถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีเพียงพอ ถือเป็นประเดน็

ท่ีผูบ้ริโภคมีความกงัวลมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากจาํนวนรถขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าแบบท่ีตอ้งเสียบ

ชาร์จไฟนั้นยงัมีจาํนวนนอ้ยมาก ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทยมองวา่จะมีเพียงราว 51,300 คนั ภายในปี 2562 ขณะท่ีมี

สถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะผดุตวัข้ึนตามเป้าในปีน้ีกวา่ 1,000 จุด ทาํให้จาํนวนสถานีชาร์จไฟฟ้ามีมากเกินความ

ตอ้งการในระยะ 1 ถึง 2 ปีน้ี โอกาสท่ีสถานีชาร์จไฟฟ้าจะสร้างรายไดเ้พ่ือคืนทุนเองใน 1 ปี ในระยะแรกน้ีนั้น จึง

เป็นเร่ืองยาก ดงันั้นความช่วยเหลือทางดา้นการเงินในระยะแรกของการก่อตั้งจึงอาจเป็นส่ิงจาํเป็น (ศูนยว์จิยักสิกร

ไทย, 2561) 

 จากท่ีมาและความสําคญัของปัญหาผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจัยดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 วิธีการวิจยัสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ประชากรและตวัอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลผลขอ้มูล และวิธีการทางสถิติสําหรับใช้ในการ

วเิคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีกาํหนดข้ึน 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีให้ความสนใจ หรือใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงอาศยั

อยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผูว้ิจัยได้กาํหนดขนาดตวัอย่างจาํนวนดงักล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) เลือกใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่ง ระดบัความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% พร้อมทั้ งยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได้ 5% หรือ 0.05 ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งคร้ังน้ีทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระท่ีใช้ศึกษาคือปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ

เทคโนโลย ีส่วนตวัแปรตามคือ การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

        4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่ง โดยมีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม

เป็นขั้นตอน นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขตรวจสอบความถูกตอ้ง

ปัจจัยด้านทัศนคติ 

(Attitude) 

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์

ไฟฟ้าของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix)  - 4Ps 

การยอมรับเทคโนโลย ี

(Technology Acceptance) 
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อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนแจกแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัอยา่งจาํนวน 40 รายเพ่ือหาค่า

ความเช่ือมัน่เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability of the Test) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ของครอนบาช 

(Alpha Cronbach Coefficient) ไดค้่าครอนบาชท่ี .949 ซ่ึงค่าอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความเท่ียงตรงของคาํถาม

ในระดบัท่ีสูง หลงัจากนั้นทาํการปรับปรุงและนาํเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษา อนุมติัก่อนแจกแบบสอบถาม และ

แจกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด      

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ตวัแทนและทีมงาน 

หลงัจากนั้นไดแ้จกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายและรอจนกระทัง่ตอบคาํถามครบถว้น ซ่ึงในระหว่างนั้นถา้

ผูต้อบมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัคาํถาม ผูว้จิยัหรือทีมงานจะตอบขอ้สงสยันั้น 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

         สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พ่ือบรรยายเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

และขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ โดยไดน้าํมาแจกแจงจาํนวนและนาํเสนอเป็นค่าร้อยละ ส่วนการวเิคราะห์

ขอ้มูลของตวัแปรแบบสอบถามส่วนท่ี 2 - 4 ใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอา้งอิง 

(Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั

แปรท่ีศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวน หน่ึงตัวแปรกับตวัแปรอิสระ 

(Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยเม่ือทราบค่าตวัแปร

หน่ึงก็จะสามารถทาํอีกตวัแปรหน่ึงได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 สรุปผลข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

รายไดม้ากกว่า 50,000ข้ึนไป อาชีพพนักงานบริษทัหรือลูกจา้งบริษทัเอกชน มีจุดประสงค์ในการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตไ์ฟฟ้าโดยเลือก ความเหมาะสมในการใชง้านเป็นหลกั และสถานีชาร์จไฟฟ้าท่ีครอบคลุม เขา้ถึงไดง่้าย 

 ส่วนที ่2  ผลการศึกษาด้านตวัแปรปัจจยัทศันคต ิ

 จากผลการศึกษาในดา้นปัจจยัทศันคติ แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ

ปัจจยัดา้นทศันคติในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุด

คือ ท่านรู้สึกวา่ท่านไดมี้ส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน เวลาขบัรถยนตไ์ฟฟ้า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14) รองลงมา

คือ ท่านคิดวา่รถยนตไ์ฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อท่านเม่ือราคานํ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08) ท่านทราบวา่

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยให้ท่านประหยดัค่าใช้จ่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91) และน้อยท่ีสุดคือท่านใช้

ประสบการณ์ในอดีตในการวเิคราะห์ขอ้มูลรถยนตไ์ฟฟ้า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23) 

 ส่วนที ่3  ผลการศึกษาด้านตวัแปรปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 จากผลการศึกษาในดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้พบว่า
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ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ รถยนตไ์ฟฟ้ามีอุปกรณ์มาตรฐานดา้นความปลอดภยัท่ีครบครัน (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.21) มีการรับประกนัหลงัการขายของรถยนตไ์ฟฟ้า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14) มีบุคลากรท่ีมีความชาํนาญคอย

ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09) ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัรถยนตไ์ฟฟ้า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06) และนอ้ย

ท่ีสุดคือการจดังานแสดงสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ เช่น Motor Show (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59) 

 ส่วนที ่4  ผลการศึกษาด้านตวัแปรการยอมรับเทคโนโลย ี

 จากผลการศึกษาในด้านการยอมรับเทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมต่อทฤษฎีของคุณภาพบริการในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ท่านทราบว่าการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีส่วนทาํให้ลดภาวะโลกร้อนได ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22)  

ท่านรู้สึกวา่รถยนตไ์ฟฟ้าทาํใหป้ระหยดัในค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70) ท่านมีความคิดท่ีจะ

ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า เน่ืองจากประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่รถยนตท์ัว่ไป (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69) และนอ้ยท่ีสุดคือท่านคิดวา่

สถานีชาร์จไฟรถยนตไ์ฟฟ้ามีเพียงพอต่อความตอ้งการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75) 

 ส่วนที ่5  ผลการศึกษาด้านตวัแปรการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า 

 จากผลการศึกษาในดา้นตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมต่อตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียรายขอ้แลว้พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ท่านมกัหาขอ้มูลรถยนตไ์ฟฟ้าจากการเปรียบเทียบระหวา่งแบรนดต์่างๆ ก่อน

ตดัสินใจซ้ือ(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86) ท่านมกัหาขอ้มูลรถยนตไ์ฟฟ้าจากแหล่งข่าวต่างๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.75) ท่านตอ้งการซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าเพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นนํ้ ามนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68) และนอ้ยท่ีสุดคือท่าน

ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า เพราะมีความไวว้างใจมากกวา่รถยนตท์ัว่ไป (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24) 

 

ตารางที ่1: การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของขอ้มูลตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

 

ตวัแปรอสิระ 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

B Std. Error Beta t Sig. 

ปัจจยัดา้นทศันคติ .413 .058 .309 7.138 .000 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด 

.107 .027 .132 3.925 .000 

การยอมรับเทคโนโลย ี .495 .046 .482 10.781 .000 

R2 = 0.648, F = 243.532, N = 400, p < 0.05 

 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ

การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

ปัจจยัดา้นทศันคติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า (Sig = .000) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า (Sig = .000) และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตไ์ฟฟ้า (Sig = .000) 
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 เม่ือพิจารณานํ้ าหนักของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ารถยนต ์

พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ามากท่ีสุด (B = .482) รองลงมาคือ ปัจจยั

ดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า (B = .309) และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ารถยนตน์อ้ยท่ีสุด (B .132) ตามลาํดบั 

 นอกจากน้ีสมัประสิทธ์ิการกาํหนด (R² = 0.648) พบวา่ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 

64.8 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

6. อภิปรายผล 

 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการแปลผลการการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้กลุ่ม

ตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยด้านทัศนคติน้ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่นระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัแนวคิดทฤษฎีของศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ (2543, หนา้ 78 - 79) ท่ีกล่าววา่ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือในขณะท่ีความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อ

ทศันคติ ทศันคติเป็นปัจจยัภายในท่ีนกัจิตวิทยาหลายคนเช่ือวา่จะเป็นตวัท่ีทาํใหบุ้คคลมีการตอบสนองท่ีแตกต่าง

กนั สาํหรับการศึกษาในขั้นตน้น้ี เพ่ือทาํใหง่้ายข้ึน อาจใหค้าํสองคาํน้ีทดแทนกนัไดใ้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ซ้ือ ทั้งน้ีเพราะคาํทั้งสองคาํน้ีต่างส่งผลสะทอ้นถึงความรู้สึกในทางบวกและทางลบต่อสินคา้ บริการ หรือตรายีห่อ้

ของสินคา้นั้น นอกจากน้ีผลท่ีได้ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์อีโคคาร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร (2557) โดยกิตติยา หนูมี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ซ่ึงให้ผล

ตรงกนัคือ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 

 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว

ขา้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง มีความเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครละปริมณฑล อยู่ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกั

แนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler (2003) ท่ีกล่าววา่ การตลาดท่ีมีประสิทธิผลจะผสมผสานปัจจยัพ้ืนฐานของส่วน

ประสมการตลาดเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการตลาดของกิจการ โดยการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ดงันั้นส่วนประสมการตลาดจึงประกอบไปดว้ยชุดเคร่ืองมือ กลวิธีของกิจการ เพ่ือสร้างตาํแหน่งท่ีเขม้แข็งใน

ตลาดเป้าหมาย ทั้งน้ีแสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบั 

รถยนตไ์ฟฟ้ามีอุปกรณ์มาตรฐานดา้นความปลอดภยัท่ีครบครัน นอกจากน้ีผลท่ีไดย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัส่วน

ประสมการตลาดและการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฮบริดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล (2558) โดยณัฏฐ์ โต

รุ่งเลิศ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงใหผ้ลท่ีตรงกนัคือ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Toyota Camry Hybrid และรถยนต ์

Toyota Camry รุ่นปกติ 
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 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตไ์ฟฟ้าของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้

ของกลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นวา่การยอมรับเทคโนโลยน้ีีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชน

ในกรุงเทพมหานครละปริมณฑล อยูใ่นระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.50 ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัแนวคิดทฤษฎีของ Chu & 

Chu (2011) ท่ีกล่าววา่การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึงการทาํความเขา้ใจในเทคโนโลยี 

และการตดัสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลย ีเพ่ือนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ 1) การ

รับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 2) ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 3) ความตั้งใจท่ีจะ

ใช ้(Intention to Use) 4) การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) 5) ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward Using) 

6) การนํามาใช้งานจริง (Actual Use) นอกจากน้ีผลท่ีได้ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ (2559) 

โดยวรรณิกา จิตตินรากร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ ซ่ึงใหผ้ลตรงกนัคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ 

ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทาง

ออนไลน์ อยา่งมีนยัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1)  จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นทศันคติต่อรถยนตไ์ฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก แต่ผูต้อบแบบสอบถาม

หลายรายยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้ามากนกั ดงันั้น หากจะนาํรถยนตไ์ฟฟ้ามาผลิตและจาํหน่าย หรือใช้

งานในประเทศไทยนั้น มีความจาํเป็นท่ีรัฐบาลและเอกชนจะตอ้งทาํการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริม และสนบัสนุน 

โดยเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัประชาชนทัว่ไปใหม้ากข้ึน ขอ้ดี ขอ้เสียของรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึง

จะส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า 

 (2) จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการ

ควรให้ความสาํคญัในเร่ืองของผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสิรมการตลาด โดยเฉพาะในดา้นของ

การรับประกัน การและบริการหลงัการขาย เน่ืองจากรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันมีราคาสูง ผูบ้ริโภคจึงมีความ

คาดหวงัท่ีจะไดรั้บรถยนตท่ี์มีคุณภาพสมราคา และการบริการหลงัการขายต่างๆ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ปัจจยัเหล่าน้ี

เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล และสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าทั้งส้ิน 

 (3) จากการศึกษาพบวา่การยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นจากการวิจยัพบวา่ทศันคติต่อ

รถยนตไ์ฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก แต่ผูต้อบแบบสอบถามหลายรายยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้ามากนกั ดงันั้น 

หากจะนาํรถยนต์ไฟฟ้ามาผลิตและจาํหน่าย หรือใชง้านในประเทศไทยนั้น มีความจาํเป็นท่ีรัฐบาลและเอกชน

จะต้องทาํการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริม และสนับสนุน โดยเน้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้กับ

ประชาชนทัว่ไปให้มากข้ึน ขอ้ดี ขอ้เสียของรถยนตไ์ฟฟ้า การสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าใหมี้ความครอบคลุม เขา้ถึง

ง่าย ไม่จาํกดัอยูแ่ค่ในกรุงเทพมหานคร แต่ตอ้งครอบคลุมทุกจงัหวดั เน่ืองจากผูบ้ริโภคค่อนขา้งมีความกงัวลใน

เร่ืองของการกกัเก็บแบตเตอร่ีในรถยนตไ์ฟฟ้า เพราะปัจจุบนัรถยนตไ์ฟฟ้านั้น ยงัไม่สามารถใชเ้ดินทางไกลๆ ได ้
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รวมถึงภาษีนาํเขา้รถยนตไ์ฟฟ้าท่ียงัคงสูงอยู ่ทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีสนใจในรถยนตไ์ฟฟ้าเกิดความลงัเลในการตดัสินใจ

ซ้ือ 

  7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เน่ืองจากรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นนวตักรรมใหม่ อาจมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนใน

อนาคต ทั้งในดา้นการพฒันาแบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังานท่ีสามารถเดินทางไดไ้กลมากข้ึนเม่ือเทียบต่อระยะเวลาการ

ชาร์จไฟฟ้าต่อคร้ัง สถานีชาร์จไฟท่ีมีความครอบคลุม เขา้ถึงไดง่้าย ตาม เป็นตน้ จึงควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงวางแผนกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการทั้งรัฐบาลและเอกชน เพ่ือเป็นการรองรับการใช้

งานรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

(2)  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้น สาํหรับผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาวิจยัในหัวขอ้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวจิยัเร่ืองน้ี ควรมีการศึกษาวจิยัเจาะลึกในเชิงคุณภาพ เพ่ือใหรั้บรู้ถึงมูลเหตุท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจยัอ่ืนๆ 

เพ่ือใหเ้กิดการคน้พบปัจจยัใหม่ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์
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บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง ประเภทบุคลากร รายได้ อายุงานสถานภาพ และ 

วฒิุการศึกษา เป็นตน้ 2)  เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มในองคก์าร ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 294 คน 

ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ทดสอบ

สมมติฐานใชค้่า T-test ค่า F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุท่ีมีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 - นอ้ยกวา่ 35 ปี ร้อยละ 31 และตาํแหน่ง ท่ีอยูร่ะดบัชาํนาญการ 

ร้อยละ 22.4 ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และสภาพแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ 

สภาพแวดลอ้มดา้นงาน (X� = 3.26), สภาพแวดลอ้มดา้นบุคคล (X� = 3.51), สภาพแวดลอ้มดา้นสังคม (X� = 3.45), 

และสภาพแวดลอ้มดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ (X� = 3.17) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

คําสําคัญ: สภาพแวดลอ้มด้านงาน สภาพแวดลอ้มด้านบุคคล สภาพแวดลอ้มด้านสังคม สภาพแวดลอ้มด้าน

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร   
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบันพนักงานถือเป็นทรัพยากรหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ทรัพยากร 

ด้านการเงิน ทรัพยากรคนเป็นทรัพยากรท่ีไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนทรัพยากรอ่ืน อีกทั้ งมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง 

ดงันั้นทรัพยากรคนจึงตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และตรงกบัความตอ้งการ

ของงานจนกระทัง่นาํพาองคก์ารบรรลุความสาํเร็จ (เกรียงศกัด์ิ เขียวเจริญยิ่ง, 2543,น.3-4) ซ่ึงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็นการทาํงานดว้ยความสมคัรใจ การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลตอบแทนจากการ

ช่วยเหลือท่ีไดท้าํลงไป (Organ, 1988) จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัของ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และหาวิธีการท่ีจะสนับสนุนให้พนักงานในองค์การ มีพฤติกรรม

ดงักล่าวเพ่ิมมากข้ึนอนัจะส่งผลดีใหก้บัองคก์าร (ปิยะดา ศรปทุม, 2548) 

แนวคิดเร่ือง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” เป็นแนวคิดใหม่ท่ีได้รับความสนใจจาก

นกัวชิาการต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยพิจารณาวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็นพฤติกรรมท่ีองคก์าร

ไม่ไดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีท่ีสมาชิกตอ้งปฏิบติั แต่เป็นพฤติกรรมท่ีสมาชิกเต็มใจท่ีจะปฏิบติัเพ่ือประโยชน์ต่อ

องคก์าร จะไดเ้ห็นวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัท่ีน่าจะนาํมาศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการส่งเสริม และพฒันาใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อองคก์าร (เพลินพิศ, 2547) 

เน่ืองจากการท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงตอ้งคาํนึงถึงบุคลากรขององคก์ารเป็นสาํคญั 

การสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่พนกังานเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด และจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่ดีใหแ้ก่พนกังาน จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ  

1. การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 

2. ความสาํนึกในหนา้ท่ี 

3. ความอดทนอดกลั้น 

4. การคาํนึงถึงผูอ่ื้น 

5. การใหค้วามร่วมมือ 

Organ (1988) 

สร้างความผูกพนั และมนุษยสัมพนัธ์ให้แก่บุคลากร ให้โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัให้

ความสาํคญักบัเร่ืองดงักล่าว จึงดาํเนินการศึกษาสภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์าร ของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์มากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

2)  เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มในองคก์าร ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

  1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เเพศ อายุ ตาํแหน่ง ประเภทบุคลากร รายได้ อายุงานสถานภาพ และ  

วฒิุการศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

  2)  สภาพแวดลอ้มในองคก์ารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

5. แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

Hoy and Miskel (1991) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์าร แบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ 

  1)  สภาพแวดลอ้มด้านงาน หมายถึง ลกัษณะงาน โครงสร้างของหน่วยงาน หน้าท่ีของแต่ละงาน 

นโยบาย และบรรยากาศในการปฏิบติังาน ความร้อน ความเยน็ เสียงดงั ความสั่นสะเทือนแสงสว่าง อุณหภูมิ 

นอกจากน้ียงัรวมถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ และบริเวณสถานท่ีทาํงานดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ           2. อาย ุ 3. ตาํแหน่ง 

4. ประเภทของบุคลากร  5. รายได ้ 6. อายงุาน 

7. สถานภาพ          8. วฒิุการศึกษา 

สภาพแวดล้อมในองค์การ 

1. สภาพแวดลอ้มดา้นงาน 

2. สภาพแวดลอ้มดา้นบุคคล 

3. สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม 

4. สภาพแวดลอ้มดา้นค่าตอบแทน และสวสัดิการ 

Hoy and Miskel (1991) 
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  2)  สภาพแวดลอ้มดา้นบุคคล หมายถึง ผูร่้วมงานท่ีทาํงานร่วมกนั ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เพ่ือนร่วมงาน เป็นตน้ 

  3)  สภาพแวดล้อมด้านสังคม หมายถึง เศรษฐกิจ บทบาททางการเมือง การยอมรับ ความมัน่คง 

ความน่าเช่ือถือ และเสถียรภาพในอาชีพการทาํงาน เป็นตน้ 

  4)  สภาพแวดลอ้มดา้นค่าตอบแทน และสวสัดิการ หมายถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ โบนสั  

ค่าล่วงเวลาในการทาํงาน ค่าเคร่ืองแบบ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร เป็นตน้ 

  Organ (1988) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  1)  การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากการตดัสินใจกระทาํอยา่งอิสระดว้ยตนเอง

ของพนกังานในการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น เพ่ือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 

  2)  ความสาํนึกในหนา้ท่ี หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดจากการตดัสินใจกระทาํอยา่งเป็นอิสระดว้ยตนเอง

ของพนักงานในการท่ีจะปฏิบัติตนให้ดีกว่าความต้องการในงานขั้นตํ่ าสุดขององค์การ การใช้เวลาพัก 

และพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

  3)  ความอดทนอดกลั้น หมายถึง ความเต็มใจของพนักงานในความอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยไม่แสดงความไม่พอใจออกมา เช่น หลีกเล่ียงการร้องทุกข ์การนินทาวา่ร้ายหรือกล่าวโทษผูอ่ื้น และการไม่ทาํ

เร่ืองเลก็ใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่โดยไม่จาํเป็น เป็นตน้ 

  4)  การคํานึงถึงผู ้อ่ืน หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลตัดสินใจกระทําเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา

ความสัมพันธ์ในการทํางานกับผู ้อ่ืน โดยการคํานึงถึงว่าการกระทําของตนเองอาจมีผลกระทบต่อผู ้อ่ืน 

และคาํนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลเสมอ 

  5)  การใหค้วามร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ขององคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน หรือการดาํรงอยูข่ององคก์าร 

        

6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

Chaikidurajai Praphan (2015) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ท่ีดีขององคก์าร และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองคก์ารมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมบริการและอ่ืน ๆ  

Chaikidurajai Praphan (2017) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง ผลกระทบของวธีิปฏิบติัทรัพยากรมนุษยท่ี์มี

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และผลการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า วิธีปฏิบติัทรัพยากรมนุษยด์า้นการคดัเลือกคนเขา้ทาํงาน 

ดา้นค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืน ๆ และความมัน่คงในอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

Chaikidurajai Praphan (2017) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง ผลกระทบของค่าตอบแทนท่ีมีต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ด้านการอดทนอดกลั้น 

ดา้นการใหค้วามร่วมมือ และดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
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เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์. (2547). ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกบั 

ความผูกพนัต่อองค์การ ของพนักงานระดับปฏิบติัการ บริษทัอุตสาหกรรมส่ิงทอ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

แพรภทัร ยอดแกว้ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง การพฒันาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การในการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในประเทศ

อาเซียนตอ้งเร่งสร้างความตระหนักรู้กับทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนตอ้งตระหนักถึงความเป็น

พลเมืองอาเซียนมีเจตคติท่ีดี และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

ธีรวีร์ รุจพงษ์จนัทร์ (2557) จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงาน บรรยากาศองคก์าร 

และความผกูพกัต่อองคก์าร ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของบุคลากร: กรณีศึกษา บริษทั

เมืองโบราณ จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอายงุาน สถานภาพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

และตาํแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

ธรินทร์ มาลา (2557) จากการศึกษางานเร่ือง การศึกษาดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน และดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า วฒันธรรมขององคก์ารใน

ลกัษณะสร้างสรรคมี์ผลต่อคุณภาพชีวิต การทาํงานของพนกังานสภาพแวดลอ้มทางสงัคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติ

การทาํงานของพนกังาน แต่ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน 

 

7. วธีิดําเนินการวจัิย 

7.1 แบบแผนการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคม - 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามโดยอา้งอิงผูว้ิจยัท่ีผ่านการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ทดลองใชก้บัประชากรท่ีใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ แลว้จึงเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจริง 

7.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นบุคลากรหน่วยงานสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

การเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีหน่วยงานย่อย 21 แห่ง จาํนวน 1,108 คน ซ่ึงแบ่งประเภทของบุคลากร ไดแ้ก่ 

ขา้ราชการ พนักงานขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งชัว่คราว กลุ่มตวัอย่างไดก้าํหนดขนาดตามสูตรของ Taro 

Yamane (1967) โดยใชค้วามเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 294 คน ดาํเนินการหา

สัดส่วนกลุ่มตวัอย่างจากขนาดของประชากรในแต่ละหน่วยงาน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

quota sampling) 
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ตารางที ่1  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหน่วยงาน 

ท่ีมา : ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2561) 

 

7.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึน โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

บุคคล เป็นแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2-3 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์าร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคอร์ท แสดงความคิดเห็น 5 ระดบั และส่วนท่ี 4 

ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด อา้งอิงมาจากผูว้ิจยัท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง หรือ IOC สภาพแวดลอ้มใน

องคก์าร อา้งอิงจากจตุภรณ์ จตัุชยั (2548) (ประชากร เป็นลูกจา้งธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่, ค่าความเช่ือมัน่ 

= 0.92) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อา้งอิงจากประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ (2558) (ประชากร เป็น

บุคลากรระดบัปฏิบติัการ และระดบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม, IOC = 0.98, ค่าความเช่ือมัน่ = 

0.979) แลว้นาํแบบสอบถามทาํการทดลองใชก้บักลุ่มทดลองซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะการทาํงานใกลเ้คียง

กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 30 คน นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใชแ้บบสอบถามคาํนวณหาค่าความ

เช่ือมัน่ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ครอนบาค (1990) ได ้0.924 พบวา่ น่าเช่ือถือนาํไปใชจ้ริงได ้

 

ตารางที ่2  แสดงค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่า ครอนบาค 

ตัวแปร จํานวนข้อคาํถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

สภาพแวดลอ้มในองคก์าร  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

17 

10 

0.932 

0.915 

รวม 27 0.924 

ช่ือสถาบัน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1.สาํนกังานเลขานุการกรม 10 3 

2.กองนโยบายและแผนพฒันา

การเกษตร 

4 1 

3.สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจ

การเกษตร 

21 6 

4.ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร 101 27 

5.ศูนยป์ระเมินผล 128 34 

6.กองเศรษฐกิจการเกษตร

ระหวา่งประเทศ 

35 9 

7.ศูนยป์ฏิบติัการเศรษฐกิจ

การเกษตร 

123 33 

8.กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 156 41 

9.กลุ่มตรวจสอบภายใน 143 38 

ช่ือสถาบัน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

10.สศก. เขต 1 31 8 

11.สศก. เขต 2 28 7 

12.สศก. เขต 3 31 8 

13.สศก. เขต 4 32 9 

14.สศก. เขต 5 37 10 

15.สศก. เขต 6 35 9 

16.สศก. เขต 7 34 9 

17.สศก. เขต 8 38 10 

18.สศก. เขต 9 35 9 

19.สศก. เขต 10 29 8 

20.สศก. เขต 11 28 7 

21.สศก. เขต 12 29 8 

รวม 1,108 294 
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7.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม และขอขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแจกแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามไปหน่วยงานต่าง ๆ ผูว้ิจัยเก็บ  

และตรวจสอบแบบสอบถามท่ีรับคืนด้วยตนเอง อตัราการตอบกลบั ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้ งหมด 

(โดยการแจกแบบสอบถามซํ้ าอีกคร้ัง ในกรณีท่ีหน่วยงานนั้นยงัไม่ไดค้รบตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ) 

และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, T-test, F-test และ Multiple 

Regression 

 

8. สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

69.7 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 - นอ้ยกวา่ 35 ปี ร้อยละ 31 เป็นบุคลากรประเภทขา้ราชการ ร้อยละ 57.5 มีตาํแหน่งงาน

ระดบัชาํนาญการ ร้อยละ 22.4 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 - นอ้ยกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 50  มีอายุ

งานระหวา่ง 10 – นอ้ยกวา่15 ปี ร้อยละ 35.4 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.8 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 

60.9 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์าร และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พบวา่ สภาพแวดลอ้มในองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X� = 3.36) รายดา้น

ได้แก่ สภาพแวดลอ้มด้านบุคคล และสภาพแวดลอ้มด้านสังคม อยู่ในระดับมาก (X� = 3.51) และ (X� = 3.45) 

ตามลาํดบั สภาพแวดลอ้มด้านงาน และสภาพแวดลอ้มดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยู่ในระดบัปานกลาง              

(X� = 3.26) และ (X� = 3.17) ตามลาํดบั และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก               

(X� = 3.87) รายดา้นไดแ้ก่ ดา้นการคาํนึงถึงผูอ่ื้น ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความอดทนอดกลั้น ดา้นการ

ใหค้วามร่วมมือ และดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ี อยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.92), (X� = 3.90), (X� = 3.87), (X� = 3.87) และ  

(X� = 3.83) ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ และตาํแหน่ง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ 1) อาย ุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ี ดา้นความอดทนอดกลั้น และดา้นการให้ความร่วมมือ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยการแบ่งกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 อายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี (X� = 3.91) กลุ่มท่ี 2  

อายุระหว่าง 25 ถึงน้อยกว่า 35 ปี (X� = 3.74) กลุ่มท่ี 3 อายุระหว่าง  35 ถึงน้อยกว่า 45 ปี (X� = 3.90) กลุ่มท่ี 4  

อายรุะหวา่ง  45 ถึงนอ้ยกวา่ 55 ปี (X� = 3.92) และกลุ่มท่ี 5 อายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป (X� = 4.14) 2) ตาํแหน่ง มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ดา้นการคาํนึงถึงผูอ่ื้น และดา้นการใหค้วามร่วมมือแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยสําคญัทางสถิติ โดยการแบ่งกลุ่มตาํแหน่ง ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ (X� = 3.93) กลุ่มท่ี 2 

ตาํแหน่งระดบัปฏิบติังาน (X� = 3.75) กลุ่มท่ี 3 ตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ (X� = 3.75) กลุ่มท่ี 4 ตาํแหน่งระดบั

ชาํนาญงาน (X� = 3.95) และกลุ่มท่ี 5 ตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพิเศษ/อาวโุส/เช่ียวชาญ/ทกัษะพิเศษ (X� = 4.04) 

ส่วนท่ี 4 สภาพแวดล้อมในองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า 

สภาพแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านงาน (p = .002, β = .216) สภาพแวดล้อมด้านบุคคล 
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(p = .002, β = .202) สภาพแวดล้อมด้านสังคม (p = .015, β = .188) สภาพแวดล้อมด้านค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ (p = .006, β = -.147) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญั สามารถเขียนสมการถดถอยของคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร = 2.286 (ค่าคงท่ีของสมัประสิทธ์ิถดถอย) 

+ .216 (สภาพแวดลอ้มดา้นงาน) + .202 (สภาพแวดลอ้มดา้นบุคคล) + .188 (สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม) 

+ (-.147) (สภาพแวดลอ้มดา้นค่าตอบแทน และสวสัดิการ) 

Adjusted R Square = .251, R = .511, F = 25.587, p-value = .000 

 

9. อภิปรายผล 

 อาย ุพบวา่ บุคลากรท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มากกวา่บุคลากรท่ีมี

อายตุ ํ่ากวา่ อาจเน่ืองมากจากการท่ีบุคลากรท่ีมีอายมุากๆ จะมีความเขา้ใจเร่ืองของการทาํงาน และระบบโครงสร้าง

ต่าง ๆ ขององค์การ เกิดความเช่ือมั่น และเกิดความผูกพนัต่อองค์การมากกว่า ดังนั้ นจึงมีการแสดงออกถึง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าบุคลากรท่ีมีอายุน้อยกว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

ธีรวร์ี รุจพงษจ์นัทร์ (2557) และ Chaikidurajai Praphan (2017)  

ตาํแหน่งงาน พบวา่ บุคลากรท่ีอยูใ่นตาํแหน่งงานระดบัเช่ียวชาญ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ มากท่ีสุด อาจเน่ืองมากจากระดับผูเ้ช่ียวชาญเป็นบุคลากรท่ีมีความชาํนาญในด้านนั้น ๆ ท่ีมีความรู้

ความสามารถ ทักษะและศักยภาพท่ีส่งเสริมต่อการทาํงาน เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธีรวร์ี รุจพงษจ์นัทร์ (2557) และ Chaikidurajai Praphan (2017) 

สภาพแวดลอ้มในองคก์าร พบวา่ สภาพแวดลอ้มดา้นงาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร อาจเน่ืองมาจากบุคลากรมีระดบัการศึกษา และประสบการทาํงานท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งไดรั้บมอบหมาย

งานท่ีไม่ตรงกับความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ และขาดการพฒันาฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

จึงก่อให้เกิดผลของงานท่ีมีประสิทธิภาพลดลง สภาพแวดลอ้มดา้นบุคคล อาจเน่ืองมาจากการทาํงานร่วมกัน

ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไม่มีความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานร่วมกนั ไม่มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง ส่งผลต่องานท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือมีข้อผิดพลาดอยู่ เสมอ

สภาพแวดลอ้มด้านสังคม อาจเน่ืองมาจากยงัมีการแบ่งพรรคพวกในการทาํงาน นิยมส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็น 

พวกพ้องของตนเอง ทําให้ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ี เหมาะสม 

และสภาพแวดลอ้มดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อาจเน่ืองมาจากบุคลากรไม่ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ยติุธรรมกบัความรู้ความสามารถ หนา้ท่ีและงานท่ีรับมอบหมาย เม่ือเปรียบเทียบกบังานท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

ไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบัน และไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

สวสัดิการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ธรินทร์ มาลา (2557) 
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10. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 

 1)  ผูบ้ริหารองคก์ารควรมีการวางโครงสร้างองคก์าร และแผนนโยบายท่ีชดัเชน ช่วยให้บุคลากรเขา้ใจ

ในโครงสร้างและแผนการทาํงานท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นการบริหารและการวางแผนการทาํงาน เช่น อาํนาจ

หนา้ท่ีในการตดัสินใจเม่ือประสบปัญหา ซ่ึงทาํใหเ้กิดความรวดเร็วนการทาํงานและการแกไ้ขปัญหา 

2) ผูบ้ริหารองคก์ารควรคาํนึงถึงบุคลากรในองคก์ารใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถ เพ่ือนาํมาใชใ้น

การปฏิบติังาน ซ่ึงจะใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีจะไดรั้บ เช่น การใหค้าํแนะนาํ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวับุคลากรเอง หรือการใหค้วามสนใจในปัญหาท่ีบุคลากกาํลงัประสบอยู ่

3)   ผูบ้ริหารองคก์ารควรใหอ้าํนาจการตดัสินใจกบับุคลากรในเร่ืองของงานท่ีบุคลากรไดรั้บมอบหมาย 

เม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด บุคลากรมีสิทธิในการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาก่อน เพ่ือแสดงให้เห็นวา่เปิด

โอกาสใหบุ้คลากรไดมี้การตดัสินใจร่วมกบัองคก์าร 

4)  ผูบ้ริหารองคก์ารควรจดัสรรค่าตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เช่น ค่าตอบแทนท่ีอาจจะไม่เพียงพอต่อการ

ดาํเนินชีวิต หรือสวสัดิการดา้นค่าการศึกษาบุตร เพ่ือช่วยส่งเสริมในการใหค้วามรู้ของบุคคลในครอบครัวของ

บุคลากร 

5)  ผูบ้ริหารองคก์ารควรจะมีการผลกัดนัให้บุคลากรไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง โดยการเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถ การมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย และพฒันาศกัยภาพดา้นการเป็นผูน้าํ 

6)  ผูบ้ริหารองคก์ารควรมีการสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่บุคลากรในองคก์าร เพ่ือให้บุคลากรยึดมัน่ และ

เช่ือถือต่อการทาํงานในองคก์าร และช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

11. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1)  ควรทาํการศึกษาองค์การท่ีมีงานลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั เพ่ือเปรียบเทียบ และนาํผลวิจยัไปใชใ้น

การพฒันาบุคลากรในองคก์ารใหมี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

 2)  ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เพ่ือพฒันา

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารใหเ้พ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดย

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประเภทบุคลากร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุาน สถานภาพ และวฒิุ

การศึกษา เป็นตน้ 2)  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังาน สังกัดสายวิชาการ และบุคลากรท่ีปฏิบติังาน สังกัดสายสนับสนุน ใน

มหาวิทยาลยัเอกชน และมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีอยูเ่ขตจตุจกัร และเขตบางเขน จาํนวน 321 คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ทดสอบสมมติฐานใชค้่า T-test ค่า 

F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

ประเภทบุคลากร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และวฒิุการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั

ส่งเสริมสุขภาพ ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีทาํงาน และดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสังคม

โดยตรงมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติในการทาํงาน  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร   
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัการดาํเนินงานของแต่ละองคก์ารไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะสาํเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบั

ความพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ จึงมีกลยทุธ์ในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

เพ่ือการดึงดูด พฒันา และธาํรงรักษาทรัพยากรมนุษย ์ปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลสาํเร็จสู่ความเป็นเลิศขององคก์าร โดย

ผสมผสานความต้องการ ความก้าวหน้า และการพฒันากับเป้าหมายขององค์การ (Bowin & Harvey, 2001) 

มหาวทิยาลยัก็เช่นกนั ตอ้งมีการพฒันาตนเองทุกดา้นใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

ในการใหก้ารศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่อยา่งไรก็ตามการจะดาํเนินการใหไ้ดดี้นั้น ตอ้งนึกถึง

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัประสบปัญหาท่ีแกไ้ขได ้โดยมหาวทิยาลยัเองควรจะแกไ้ข แต่บางปัญหาท่ีไม่สามารถ

แกไ้ขไดก็้ตอ้งพยายามปรึกษาหารือกนัหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือแกไ้ขปัญหาต่อไป (ทบวงมหาวทิยาลยั, 2544) 

มหาวิทยาลยัแบ่งบุคลากรเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทผูบ้ริหาร ประเภทสายวิชาการ และประเภทสาย

สนับสนุน ซ่ึงมหาวิทยาลยัมียุทธศาสตร์ในการพฒันาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนบัสนุนเพ่ิมพูนทกัษะดา้นต่าง ๆ และนาํความรู้นั้นไปปรับปรุง พฒันาการปฏิบติังานตนเองให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีทาํให้บุคลากรคงอยู่กบัองค์การต่อไป เช่น ความกา้วหน้า ค่าตอบแทน 

ความผูกพนัต่อองคก์าร บรรยากาศในการทาํงาน คุณภาพชีวิตในการทาํงาน เป็นตน้ ซ่ึงบางมหาวิทยาลยัประสบ

ปัญหาต่างๆ เช่น ขาดแคลนบุคลากร ขาดแนวทางการส่งเสริมความกา้วหนา้ ไม่สนับสนุนการพฒันา ขาดการ

สร้างขวญัและกาํลังใจในการทาํงาน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจัยเป็นบุคลากรคนหน่ึงของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง เห็น

ความสําคญัการแกปั้ญหาดงักล่าว จึงดาํเนินการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
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 2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุประเภทบุคลากร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุาน สถานภาพ และวฒิุ

การศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

2) คุณภาพชีวติในการทาํงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

5. แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

Walton (1975) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ คือ 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึง การท่ีบุคลากรปฏิบติังานแลว้ไดผ้ลตอบแทนรูปแบบ

ของเงินและท่ีไม่ใช่เงินอยา่งเหมาะสมกบัการดาํรงชีวติ เป็นธรรม เม่ือเทียบกบัการปฏิบติังานหรือองคก์ารอ่ืนๆ 

2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยัส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและ

ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ไม่เส่ียงอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ถูกสุขลกัษณะ รู้สึกสบาย ผอ่นคลาย มีความสะดวก เป็นตน้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 2. อาย ุ 3. ประเภทบุคลากร 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5. อายงุาน 6. สถานภาพ 7. วฒิุการศึกษา  

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยัส่งเสริมสุขภาพ  

3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ขีดความสามารถของบุคคล 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  

5. การทาํงานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

6. สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีทาํงาน 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงานโดยส่วนรวม 

8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง 

Walton (1975) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์าร  

1. การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 

2. ความสาํนึกในหนา้ท่ี 

3. ความอดทนอดกลั้น 

4. การคาํนึงถึงผูอ่ื้น 

5. การใหค้วามร่วมมือ 

Organ (1988) 
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3) เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ขีดความสามารถของบุคคล หมายถึง การให้ความสาํคญั

กบัการอบรม การพฒันาการทาํงานและอาชีพ บ่งบอกถึงคุณภาพชีวติ ทาํใหบุ้คลากรใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี 

4) ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน หมายถึง การทาํงานนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถแลว้ ยงัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมีโอกาสกา้วหนา้ มีโอกาสเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน มีความมัน่คงใน

อาชีพ และมีโอกาสในผลความสาํเร็จ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งเพ่ือนร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัวของตน 

5) การทาํงานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน หมายถึง การทาํงานเป็นทีม การท่ีผูป้ฏิบติังานเห็น

วา่ตนเองมีคุณค่าสามารถปฏิบติังานใหป้ระสบผลสาํเร็จได ้มีการยอมรับและร่วมมือกนัทาํงานกนัเป็นอยา่งดี 

6) สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีทาํงาน หมายถึง การบริหารใหบุ้คลากรมีสิทธิในการปฏิบติัตามขอบเขต

ท่ีไดรั้บมอบหมาย แสดงออกในสิทธิซ่ึงกนัและกนั และตอ้งไดรั้บการเคารพสิทธิส่วนตวัดว้ย 

7) ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงานโดยส่วนรวม หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรดาํเนินชีวิต

ในการทาํงาน และชีวติส่วนตวัภายนอกองคก์ารอยา่งสมดุล โดยไม่ไดรั้บความกดดนั หรือความเครียดมากเกินไป 

8) ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง หมายถึง การยอมรับ และความรู้สึกของ

บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารนั้น มีความสมัพนัธ์กบัสงัคมดา้นต่าง ๆ 

Organ (1988) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) การให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น หมายถึง การช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือเพ่ือนร่วมงานทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการ

ทาํงาน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เช่น ช่วยเหลือเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหรือปัญหาในองคก์าร และคอยช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

2) ความสาํนึกในหนา้ท่ี หมายถึง การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด สนองนโยบายของ

องคก์าร ตรงต่อเวลา เท่ียงตรง ดูแลรักษาอุปกรณ์ขององคก์าร ไม่ใชเ้วลาในการปฏิบติังานไปกบังานส่วนตวั  

3) ความอดทนอดกลั้น หมายถึง บุคลากรเต็มใจท่ีจะอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่แสดงความไม่

พอใจออกมา เล่ียงการร้องทุกข ์นินทาวา่ร้าย กล่าวโทษผูอ่ื้น และไม่ทาํเร่ืองเลก็ใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่โดยไม่จาํเป็น 

4) การคาํนึงถึงผูอ่ื้น หมายถึง การกระทาํหรือการตดัสินใจของคน ๆ หน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อคนอ่ืน จึง

ตอ้งคาํถึงความรู้สึกของส่วนรวมหรือผูอ่ื้นดว้ยเม่ือตอ้งทาํงานร่วมกนั และควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลดว้ย 

5) การใหค้วามร่วมมือ หมายถึง มีส่วนร่วมทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ใจ และเตม็ความสามารถ 

 

6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

Chaikidurajai Praphan (2015) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม พบวา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและอ่ืน ๆ  

Chaikidurajai Praphan (2017) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของวิธีปฏิบติัทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และผลการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคม พบว่า ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ 

ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืน ๆ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 

Chaikidurajai Praphan (2017) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของค่าตอบแทนท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
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โทรคมนาคม พบวา่ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 

Chaikidurajai Praphan (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

ของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พบวา่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้น

การพฒันาความสามารถของบุคคล ความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานกับชีวิตส่วนตัว และความเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์กบัสงัคมมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ์ กลา้หาญ ณ น่าน และเนตร์พณัณา ยาวิราช (2557) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของ

คุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ

องคก์าร พบวา่ ตาํแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 

ปิยวฒัน์ เคแสง (2559) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

เทศบาล ตาํบลคลองหาด สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 พบวา่ โดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทาํงาน ด้านการปฏิบัติงานในสังคม และด้าน

ความกา้วหนา้และมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
 

7. วธีิดําเนินการวจัิย 

7.1 แบบแผนการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอ้มูลช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามโดยอา้งอิงผูว้ิจยัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ แลว้

ทดลองใชก้บัประชากรท่ีใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ แลว้จึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

7.2 ประชากรและตวัอย่าง 

การวจิยัคร้ังน้ี ประชากรเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสายวชิาการและสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเอกชน 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีอยู่เขตจตุจักรและเขตบางเขน จํานวน 1,618 คน จากรายงานจํานวนบุคลากร ปี

การศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 จาํแนกตามประเภทสถาบนั ช่ือสถาบนั ประเภทบุคลากรยอ่ย (มีชัว่โมงสอนและมี

ชั่วโมงช่วยสอน) และเพศ (รายงาน ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2561) (สารสนเทศอุดมศึกษา 2561) กลุ่มตวัอย่างได้

กาํหนดขนาดตามสูตรของ Taro Yamane (1967) โดยใชค้วามเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 321 คน (สุบิน ยรุะรัช 2559) ดาํเนินการหาสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งจากขนาดของประชากรในแต่ละสถาบนั 

โดยวธีิสุ่มแบบชั้นภูมิอยา่งเป็นสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) (ผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ ์2546)  
 

ตารางที ่1  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถาบนั 

ช่ือสถาบัน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 91 18 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 563 112 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 357 71 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 471 93 

มหาวทิยาลยัเกริก 136 27 

รวม 1,618 321 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 
566 

7.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

บุคคล เป็นแบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2-3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคอร์ท แสดงความคิดเห็น 5 ระดบั และส่วนท่ี 4 

ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด อา้งอิงมาจากผูว้ิจยัท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง หรือ IOC คุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน อ้างอิงจากทิพวลัย ์อุระช่ืน (2559) (ประชากร เป็นพนักงานบริษทัเสริมสุข จํากัด (มหาชน) ในเขต

ภาคเหนือ, IOC = 0.99, ค่าความเช่ือมัน่ = 0.92) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อา้งอิงจากประพนัธ์ ชยั

กิจอุราใจ (2558) (ประชากร เป็นบุคลากรระดบัปฏิบติัการและระดบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม, 

IOC = 0.98, ค่าความเช่ือมัน่ = 0.979) แลว้นาํแบบสอบถามทาํการทดลองใชก้บักลุ่มทดลองซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีลกัษณะการทาํงานใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 30 คน นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใช้

แบบสอบถามคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ครอนบาค (1990) ได ้0.948 พบวา่ น่าเช่ือถือ

นาํไปใชจ้ริงได ้

 

ตารางที ่2  แสดงค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่า ครอนบาค 

ตัวแปร จํานวนข้อคาํถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

36 

10 

0.956 

0.873 

รวม 46 0.948 

 

7.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม และขอขอ้มูลจากวทิยาลยับณัฑิตดา้นการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ถึงอธิการบดีมหาวทิยาลยัเอกชน และมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีอยูเ่ขตจตุจกัรและเขตบางเขนใน

การแจกแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามไปหน่วยงานต่าง ๆ ผูว้ิจยัเก็บ ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีรับคืนดว้ย

ตนเอง อตัราการตอบกลบั ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป สถิติท่ีใชใ้น

การวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, T-test, F-test และ Multiple Regression 

 

8. สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 65.1 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 38–นอ้ยกวา่ 53 ปี ร้อยละ 47.3 เป็นบุคลากรประเภทเจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 54.8 มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000–นอ้ยกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 42.7 มีอายงุานอยูร่ะหวา่ง 1–นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ร้อยละ 30.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.2 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 42.1 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พบวา่ คุณภาพชีวติในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60) และรายดา้นอยู่
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ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพออยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.15) และพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08) และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ประเภทบุคลากร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และวฒิุการศึกษา มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ 1) ประเภทบุคลากรมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ี ดา้นการ

คาํนึงถึงผูอ่ื้น และดา้นการให้ความร่วมมือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยอาจารยมี์ค่าเฉล่ียพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวม ( X = 4.17)  มากกว่าเจา้หน้าท่ี ( X = 4.02) 2) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความสาํนึกในหน้าท่ี 

ดา้นความอดทนอดกลั้น และดา้นการให้ความร่วมมือแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 45,000 บาทในแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ระหว่าง 15,000–น้อยกว่า 30,000 บาท ( X = 

4.14) กลุ่มท่ี 2 ระหวา่ง 15,000–นอ้ยกวา่ 30,000 บาท ( X = 4.00) กลุ่มท่ี 3 ระหวา่ง 30,000–นอ้ยกวา่ 45,000 บาท 

ข้ึนไป ( X = 4.05) มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 

45,000 บาทข้ึนไปในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 4 ระหว่าง 45,000–น้อยกว่า 60,000 บาท ( X = 4.31) กลุ่มท่ี 5 

ระหว่าง 60,000–น้อยกว่า 75,000 บาท ( X = 4.46) และกลุ่มท่ี 6 ตั้ งแต่ 75,000 บาทข้ึนไป ( X = 4.30) 3) วุฒิ

การศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีลงมามีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารนอ้ยกวา่ ( X = 3.86) กลุ่มท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี ( X = 4.01) กลุ่มท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาโท ( X = 

4.12) และกลุ่มท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาเอก ( X = 4.27) ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4 คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (p = .000 , 𝛽𝛽 = -.173) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก

ลกัษณะและปลอดภยัส่งเสริมสุขภาพ (p = .012, 𝛽𝛽 = .157) ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีทาํงาน (p = .000 ,                

𝛽𝛽 = .243) ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (p = .000 , 𝛽𝛽 = .268)  มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั สามารถเขียนสมการถดถอยของคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร = 1.812 (ค่าคงท่ีของสมัประสิทธ์ิถดถอย) -.173 (ค่าตอบแทน

ท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ) + .157 (ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยัส่งเสริมสุขภาพ) + .243 (สิทธิส่วนบุคคล

ในสถานท่ีทาํงาน) + .268 (ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง) 

Adjusted R Square = .287 , R = .538 , F = 130.032 , p-value = .000 

 

9. อภิปรายผล 

ประเภทบุคลากร พบว่า อาจารยมี์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าเจา้หน้าท่ี อาจ

เน่ืองมาจากอาจารยรั์บวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโท ส่วนเจ้าหน้าท่ีรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ดังนั้น

อาจารยผ์่านการฝึกฝนพฒันาจากการศึกษามามากกว่าเจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ีโดยทัว่ไปแลว้ อาจารยเ์ป็นสายงาน
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หลกั คือ สอนนกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีเป็นสายงานสนบัสนุน คือ ให้บริการกบันกัศึกษา สองกลุ่มน้ีจึงมีส่วนสาํคญัต่อ

มหาวิทยาลยั จึงขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ไดโ้ดยท่ีอาจารยม์กัมีโอกาสไดไ้ปฝึกอบรมทางวชิาการ พฒันาตนเองให้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือนาํมาปรับใชใ้นการเรียนการสอนมากกว่าเจา้หน้าท่ี ยิ่งไปกว่านั้นภาระงานความ

รับผิดชอบของอาจารยมี์ความหลากหลายตามดชันีช้ีวดัผลงาน (KPI) มากกวา่เจา้หนา้ท่ี ทาํให้พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของอาจารย ์ดา้นการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ี ดา้นการคาํนึงถึง

ผูอ่ื้น และดา้นการใหค้วามร่วมมือ จึงออกมามากกวา่เจา้หนา้ท่ี สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ,์ 

กลา้หาญ ณ น่าน และเนตร์พณัณา ยาวริาช (2557)  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 45,000 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 45,000 บาทลงมา อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้มีรายไดเ้ยอะ 

มีภาระงานความรับผิดชอบมากกวา่ ทาํให้ตอ้งใชค้วามอดทนอดกลั้นสูง ทาํให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ี ดา้นความอดทนอดกลั้น และดา้นการใหค้วาม

ร่วมมือ มากกวา่ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Chaikidurajai Praphan (2017)  

วุฒิการศึกษา พบว่า ผูท่ี้มีระดบัวุฒิการศึกษายิ่งสูงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารยิ่งมาก 

อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้จบวฒิุการศึกษายิง่สูงตอ้งผา่นความยากลาํบากในการเรียน การศึกษามากยิง่ข้ึนกวา่จะสาํเร็จได ้

ทาํให้ผูท่ี้จบวฒิุการศึกษายิ่งสูงยิ่งมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นความอดทนอดกลั้นท่ีมากกว่า            

ผูท่ี้จบวฒิุการศึกษานอ้ยกวา่ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Chaikidurajai Praphan (2017)  

คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร อาจเน่ืองมาจากบุคลากรอาจเห็นว่าค่าใชจ่้ายตามภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพท่ีถีบตวัสูง

เพ่ิมข้ึนมากในปัจจุบนัทาํใหค้่าตอบแทนท่ีเพียงพอมีความจาํเป็นท่ีทาํใหบุ้คลากรอยูไ่ดพ้ร้อมทาํงานใหก้บัองคก์าร

ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยัส่งเสริมสุขภาพ อาจเน่ืองมาจากบุคลากรไดรั้บอุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงาน การป้องกนัภยัอยา่งเพียงพอพร้อมการอบรม รวมถึงบริเวณสถานท่ีทาํงาน และ

ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะ บุคลากรรู้สึกปลอดภยัในการทาํงาน และไดรั้บการตรวจสุขภาพอยา่ง

น้อยปีละ 1 คร้ัง จะให้บุคลากรพร้อมทาํงานให้กบัองค์การไดอ้ย่างเต็มกาํลงั ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ี

ทาํงาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรมีส่วนร่วมป้องกนั และเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งของตนเองและผูอ่ื้นเป็น

ความลบัอยา่งเหมาะสม และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้นดว้ยทาํให้มีความสบายใจท่ีจะทาํให้กบั

องค์การ และ ด้านลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กับสังคมโดยตรง ท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบ

มหาวิทยาลยั สังคม รวมไปถึงประเทศชาติ และบุคลากรอาจรู้สึกว่าองค์การท่ีตนปฏิบติังานอยู่นั้นได้มีส่วน

รับผิดชอบต่อสังคม ทาํให้บุคลากรขององคก์ารเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและองคก์ารของตนท่ีมีโอกาสไดท้าํ

ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ Chaikidurajai Praphan (2015) และ ปิยวฒัน์ เคแสง (2559)  
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10. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 

1) ผูบ้ริหารองค์การหรือมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีไปฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ี

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติั รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ดา้นการให้

ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นความสาํนึกในหนา้ท่ี ดา้นการคาํนึงถึงผูอ่ื้น และดา้นการใหค้วามร่วมมือ 

2) ผูบ้ริหารองคก์ารหรือมหาวทิยาลยัควรเพ่ิมช่องทางในเร่ืองรายไดข้องบุคลากร เช่น การจดัทาํหน่วย

ธุรกิจ (Business Unit หรือ BU) หรือศูนย ์หรือสถาบนัทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมดว้ยหลกัสูตรต่าง ๆ  การเป็น

ท่ีปรึกษาให้กบัองคก์ารภายนอก การไดรั้บทุนวิจยัภายนอกองคก์าร หรือหลกัสูตรพิเศษท่ีรับคนทาํงานท่ีไม่ได้

ตอ้งการวฒิุปริญญาแต่ตอ้งการมา update ตวัเองดว้ยความรู้ใหม่ๆ ท่ีทนัสมยั ทนัต่อเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว และตอ้งการหา connection เพ่ือหารายไดเ้ขา้มหาวิทยาลยั โดยมีการแบ่งส่วนรายได ้หรือกาํไรให้กับ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการทาํงาน เป็นการเพ่ิมรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ค่าตอบแทนเพียงพอกบั

ค่าใชจ่้าย ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนมากในปัจจุบนั  

3) ผูบ้ริหารองคก์ารหรือมหาวิทยาลยัควรให้บุคลากรทราบถึงแนวทาง และโอกาสเติบโตในสายการ

ปฏิบติังาน (Career Path) ตามความรู้ ความสามารถ วฒิุการศึกษาของบุคลากรตั้งแต่เร่ิมเขา้มาปฏิบติังาน เช่น เปิด

โอกาสใหบุ้คลากรไดศึ้กษาต่อเพ่ือเพ่ิมวฒิุการศึกษาใหสู้งข้ึนจนถึงระดบัปริญญาเอก เป็นตน้  

4) ผูบ้ริหารองคก์ารหรือมหาวิทยาลยัควรเพ่ิมสวสัดิการให้กบับุคลากร เช่น การประกนัสุขภาพกลุ่ม 

ในการเพ่ิมค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอกต่อวนั (OPD) ต่อคร้ัง เพ่ือลดค่าใชจ่้ายของบุคลากรกรณีเจ็บป่วย โครงการ

อาหารธงฟ้าราคาถูก เป็นตน้ 

5) ผูบ้ริหารองคก์ารหรือมหาวิทยาลยัควรทาํการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงานให้

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ และทาํการสาํรวจความตอ้งการเพ่ิมเติมจากบุคลากรวา่องคก์ารควรจดัสถานท่ี

ในการทาํงานอยา่งไรท่ีถูกสุขลกัษณะและมีความปลอดภยัใหก้บับุคลากร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6) ผูบ้ริหารองคก์ารหรือมหาวทิยาลยัควรมีระบบการป้องกนัการเขา้ถึง และชั้นความลบัของขอ้มูล 

7) ผูบ้ริหารองคก์ารหรือมหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมสาธารณะ หรือภารกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

รอบมหาวทิยาลยั สงัคมจนถึงประเทศชาติ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยสนบัสนุนงบประมาณในการทาํกิจกรรม 

เพ่ือให้บุคลากรได้เขา้ร่วมทาํประโยชน์ให้กับสังคม และกระตุน้ให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วน

ร่วมงานในกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึนมา 

 

11. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาบุคลากรในมหาวทิยาลยัภาครัฐ ภาคเอกชน ราชภฏั หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีตั้งอยูใ่น

เขต และจงัหวดัอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารองคก์ารในกลุ่มมหาวทิยาลยัท่ีแตกต่างกนั  

2) ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีสามารถวดัผลออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

บรรยากาศองค์การ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นตน้ เพ่ือศึกษาว่า

แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร และนาํผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาองคก์ารต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทความวชิาการฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ประเมินภาพรวมเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ ตลอดจนนําไปสู่การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภณัฑ ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และ  

2) เพ่ือเป็นขอ้มูลนาํไปสู่การบริหารจดัการส่ือออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ ให้

สามารถส่ือสารกับผูบ้ริโภคให้มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อมมากข้ึน ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซ่ึงจาก

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดว้ยการวิธีสังเกตุการณ์และสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนักท่องเท่ียว

วยัรุ่น ในช่วง 15 – 30 ปี จาํนวน 200 คน นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ยของผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่ รวม

ไปถึงวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ ตลอดจนกาํหนดประเด็นสําคญั ๆ ต่อการพฒันาพฒันารูปแบบ

ผลิตภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์และการบริหารจดัการส่ือออนไลน์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม 

จ.แพร่ ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน และเกิดเป็นผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน    

 ดา้นพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัท่องเท่ียววยัรุ่น พบวา่ จะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์าก

ผา้หมอ้ห้อมในลกัษณะท่ีเป็นของกิฟท์ช็อป เล็กๆ ของตกแต่งบา้น ท่ีมีความกระทดัรัด หาซ้ือง่าย พกพาสะดวก 

ราคาไม่แพง เหมาะแก่การนาํไปเป็นของขวญัของฝาก ในโอกาสท่ีไดม้าเท่ียวจงัหวดัแพร่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

สินคา้ประเภท เส้ือหมอ้ห้อม ซองใส่มือถือ และกระเป๋าผา้ลายปักทาํมือประเภทต่างๆ เป็นตน้ โดยมกัจะมีการ

สืบค้นข้อมูลจากส่ือออนไลน์ท่ีเป็นประเภทเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fan page) รองลงมา คือ เว็บไซต์

พนัธ์ทิพย ์ดอทคอม (www.puntip.com) และแอพลิเคชัน่ไลน์ (Line Application)  ตามลาํดบั เพ่ือประกอบความ

มัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือ ว่าเป็นสินคา้ท่ีอยู่ในกระแส ใครมาเท่ียวจงัหวดัแพร่ ตอ้งซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น 

ดงันั้นเม่ือนาํขอ้มูลดา้นดา้นพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภค และขอ้มูลดา้นการใชส่ื้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีเป็น

วยัรุ่นแลว้ ทาํให้ไดแ้นวทางในการพฒันาพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ากลุ่มโอทอป และการบริหาร

จัดการส่ือออนไลน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หม้อห้อม จ.แพร่ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
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ผูบ้ริโภคมากข้ึน ออกแบบและผลิตสินคา้ท่ีเกิดจากผา้หมอ้ห้อมไดต้รงใจผูบ้ริโภคมากข้ึน ออกแบบผลิตภณัฑ์

ตลอดจนบรรจุภนัฑข์องสินคา้ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน โพสต ์แชร์ ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ให้ตรงกบัช่องทาง

และประเภทของส่ือท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคใชไ้ดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและมีความชดัเจนในการให้ขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน 

เป็นตน้ นอกจากน้ีกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจะสนบัสนุน

ให้ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และปราชญ์ทอ้งถ่ิน ท่ีคิดคน้ ออกแบบและสร้างสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อม เขา้กระบวนการดา้นการจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร สาํหรับการป้องกนัการทาํซํ้ าหรือ

ลอกเลียนแบบ ซ่ึงส่งผลทาํให้มูลค่าของผลิตภณัฑ์ลดลง เพราะสินคา้ลน้ตลาด และเน่ืองจากผา้หมอ้ห้อมหรือ

ผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มบางประเภทเป็นสินคา้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัทรงคุณค่าของชุมชน จงัหวดั และ

ประเทศชาติ  

 

คาํสําคญั : การพฒันาผลิตภณัฑ ์ การบริหารจดัการส่ือออนไลน์  กลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม  ผา้หมอ้ห้อม 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 MOA-

HOAM 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 

โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เป็นโครงการริเร่ิมใชใ้นเมืองโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงช่วยยกระดบั

ฐานะของคนในหมู่บา้นหรือชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีใหค้นในชุมชนนาํส่ิงท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมี

อยูใ่นตาํบลและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง มาคิดสร้างสรรคต์ลอดจนผลิตเป็นผลิตภณัฑห์รือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีลกัษณะเด่น

เฉพาะตวั เป็นเอกลกัษณ์ท่ีทาํให้คนต่างถ่ินคิดถึงได ้เม่ือกล่าวถึงจงัหวดัหรือตาํบลนั้น ๆ  ส่ิงท่ีสาํคญัอีกประการ

หน่ึงคือ การนาํศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต เขา้มาบูรณาการ ผสมผสานจนก่อเกิดเป็นสินคา้และบริการท่ี

สร้างช่ือเสียงให้กบัชุมชน คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในผลิตภณัฑ์ สามารถนาํมาเป็นสินคา้สร้างช่ือและ

สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน จดัส่งจาํหน่ายไปยงัส่วนจงัหวดั ประเทศ ตลอดจนต่างประเทศ สร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนดว้ยชุมชนเอง ไม่ตอ้งพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐบาล สามารถนาํผลกาํไรมาเล้ียงชีพ และพฒันาหรือ

ยกระดบัความเป็นอยู่ของคนในชุมชนใหดี้ข้ึน โดยวฒันา วงศ์มาก (2560) ไดก้ล่าวไวว้่า จะตอ้งอาศยัหลกัการ

สําคญั 3 ประการ ดังน้ี 1) ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 2) พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์                      

(Self-Reliance-Creativity) และ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development)  

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หม้อห้อม จ.แพร่ เป็นกลุ่มพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีนําภูมิปัญญาเร่ือง               

ผา้หมอ้ห้อม มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสินคา้ ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ สอดแทรกด้วยศิลปวฒันธรรม 

ค่านิยม ความภาคภูมิใจในเร่ือง ผา้หมอ้หอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของ จ.แพร่ ท่ี

คอยสนับสนุนให้คนในชุมชนหันกลบัมามองสินทรัพยท่ี์มีค่าท่ีมีอยู่ในชุมชน ผสมสานวฒันธรรม ผ่านการ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกลายมาเป็น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local wisdom) ผา้หมอ้หอ้มเมืองแพร่ มาจนถึงยคุปัจจุบนั 

ผา้หมอ้หอ้ม (MOA-HOAM) เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีถูกคิดคน้ข้ึนในหลายจงัหวดัทางภูมิภาคทางตอน

เหนือของประเทศไทย เป็นผา้พ้ืนเมืองท่ีทาํมาจากผา้ฝ้าย ท่ีนาํไปผา่นกระบวนการยอ้มแบบโบราณ ซ่ึงจะมีสีเป็น

สีนํ้ าเงินเขม้ สีกรม หรือสีครามนํ้ าเงิน สีท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการสกดัสีจากตน้ห้อม ซ่ึงให้สีตามธรรมชาติสวยงาม                     

(วนัดี พฒันาโชคชยั, 2557: 11) ซ่ึงปัจจุบนัการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาการทาํผา้หมอ้ห้อมแบบ

ดั้งเดิม ของคนในชุมชนเร่ิมสูญหาย เพราะคนรุ่นหลงัไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัภูมิปัญญาพ้ืนบา้น อีกทั้งระยะหลงั 

เม่ือตน้หอ้มหรือตน้ครามท่ีจะนาํมาใชว้ตัถุดิบธรรมชาติในการหมกัเป็นสียอ้มผา้นั้น มีราคาสูงข้ึน ทาํใหไ้ดรั้บผล

กาํไรหรือตอบแทนในการผลิตและขายน้อย ประกอบกับคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันยงัไม่ค่อยให้ความสําคญั

เท่าท่ีควร ขาดความตระหนกั ขาดการเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาหมอ้หอ้ม ท่ีมีมาตั้งแต่ยคุสมยัโบราณจากบรรพบุรุษ 

ท่ีสืบทอดมายงัคนรุ่นใหม่ยคุสมยัปัจจุบนั อีกทั้งเหตุผลในดา้นผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้หมอ้หอ้มท่ีมีอยูใ่นยคุปัจจุบนั                 
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ยงัไม่ตอบโจทยไ์ดต้รงกบัความตอ้งการ ความทนัสมยัตามความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนักท่องเท่ียวคนรุ่น

ใหม่มากนกั            

ผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มท่ีมีอยูใ่นตลาด ณ ปัจจุบนั จากการลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถามพบวา่ ผลิตภณัฑ์

จากผา้หมอ้ห้อมส่วนใหญ่ยงัไม่ตรงตามความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นวยัรุ่นเท่าท่ีควร เน่ืองด้วยการท่ี

ผูป้ระกอบการยงัขาดการศึกษาเร่ืองการสาํรวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกิจลกัษณะและมีกระบวนการ

ขั้นตอนท่ีชดัเจน จึงทาํให้การผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์อกมาในรูปแบบของเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ ท่ีนาํ

ลกัษณะเด่นของผา้หมอ้ห้อมมาออกแบบโดยตรง นั่นก็คือ สีคราม และเทคนิคการสร้างลวดลายท่ีเป็นรูปแบบ

โบราณ คือ การมดัยอ้ม หรือการยอ้มครามจากหมอ้หอ้มธรรมชาติและสีสงัเคราะห์ ประกอบกบัจาํนวนผลิตภณัฑ์

รูปแบบเดิมๆ ท่ีมีอยูล่น้ตลาด การลอกเลียนแบบกนัของผูผ้ลิตทาํใหมี้ปริมาณสินคา้รูปแบบเดียวกนัหรือคลา้ยคลึง

กนัเกิดข้ึนมากมาย ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้ ดว้ยการลดราคาให้ถูกลง เป็นการทาํให้คุณค่าของผลิตภณัฑ์

ภูมิปัญญาท้องถ่ินผา้หมอ้ห้อม กลายเป็นสินคา้ท่ีมีมากเกินความต้องการ กลุ่มผูป้ระกอบการประสบปัญหา

เดียวกัน คือ ขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย สินค้ามีล้นตลาด จนส่งผลกระทบถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของจังหวดั                    

ส่ือออนไลน์ (Online media) ถือเป็นส่ือท่ีมีบทบาทสําคญัในการส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนั เพราะทุก

อยา่งในชีวติประจาํบนั สามารถทาํใหเ้กิดข้ึนไดเ้พียงใชป้ลายน้ิว สมัผสับนจอสมาร์ทโฟน ก็จะทาํใหส่ิ้งท่ีตอ้งการ 

ไม่ต้องออกจากบ้านไปซ้ือเอง ใช้การเลือกผ่านระบบออนไลน์ ก็มีคนมาส่งของตามต้องการ จากการวิจัย

พฤติกรรมผูบ้ริโภคทัว่โลกในปี 2559 (ครองขวญั รอดหมวน, 2561) พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคมากกว่า 2.8 หม่ืนคน ใน 32 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทยจาํนวน 800 คน ทาํให้พบ

โอกาสใหม่สาํหรับผูค้า้ออนไลน์ชาวไทยท่ีตอ้งการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ ปี 2560 ท่ีผ่านมา ตวัเลขการใช้

จ่ายคาดวา่จะเพ่ิมข้ึน 16% จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 3.76 แสนลา้นบาท ส่วนคาดการณ์ในปี 2561 ยงัเป็นทิศทางขาข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการประเมินวา่นกัช็อปออนไลน์ชาวไทยจะมียอดการใชจ่้ายผา่นระบบออนไลน์ปรับเพ่ิมข้ึน

เป็น 4.26 แสนลา้นบาท  

     ตวัเลขท่ีปรากฏดงักล่าวเป็นตวัสะทอ้นไดเ้ป็นอย่างดีว่า ปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป

ค่อนขา้งมาก จากท่ีเคยเดินทางไปซ้ือสินคา้ถึงร้านคา้ หรือห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ก็เปล่ียนเป็นใชเ้ทคโนโลยีตาม

ยุคตามสมยัตอบสนองความตอ้งการ และความสะดวกสบายของตวัเองมากข้ึน ทั้งน้ี พบว่าปัจจยัท่ีสนับสนุน

พฤติกรรมผูบ้ริโภคให้หันไปใชจ่้ายออนไลน์มากข้ึน นั่นคือความสะดวกสบายของการช็อปป้ิงออนไลน์เป็น

ประเด็นสําคญั ถดัมาคือการส่งของท่ีรวดเร็ว น่ีเป็นอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ เพราะปัจจุบนัพบว่าธุรกิจเก่ียวกบั           

โลจิสติกส์ต่างๆ ในประเทศไทยไดรั้บความนิยมและถูกพฒันาใหมี้บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน ตดัคาํวา่ “ผกูขาด” 

ทางธุรกิจไปไดแ้ทบจะส้ินเชิง เพราะไม่ไดมี้แค่ใครท่ีเป็นเจา้ตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์แบบตายตวั น่ีจึงกลายเป็น

อีกเหตุผลท่ีว่า “การช็อปป้ิงออนไลน์” ไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั อีกเหตุผลท่ีสนับสนุนพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคให้หันมาช็อปป้ิงออนไลน์มากข้ึน คือ ประหยดัเงินไดม้ากกวา่ ไปจนถึงการจดัส่งสินคา้ท่ีถูกลง รวมถึง

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ (อา้งอิงจาก www.thaipost.net สืบคน้เม่ือ 12 พฤศจิกายน 2561) 

 พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลนข์องผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั ท่ีเดินทางไปเท่ียวจงัหวดัแพร่ จากการสาํรวจ

ดว้ยตนเองของผูเ้ขียนบทความ พบวา่ ส่วนใหญ่แลว้จะใชใ้นการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้ม

เพ่ือประกอบการตดัสินซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นของขวญัและของฝากท่ีไดมี้โอกาสมาถึงจงัหวดัแพร่ แต่บนส่ือออนไลน์

ท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั (ช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2561)  ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจนมาก
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นกัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ทั้งในเร่ืองของประเภทสินคา้ คุณสมบติั ขนาดของสินคา้ รวมไปถึงบางส่ืออนไลน์ของกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่ หลายกลุ่ม ไม่ไดมี้การแสดงราคา ท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อม ทาํให้การส่ือสารกบัลูกคา้คนรุ่นใหม่ยงัไม่มีความชดัเจน อาจดว้ยมุมมองแบบคน

ชนบท กบัมุมมองของคนเมืองท่ีแตกต่างกนั เช่น คนชนบทหรือต่างจงัหวดัอาจมองวา่ ผลิตภณัฑจ์ากหมอ้ห้อม

ของตนดี ก็จะเกิดการบอกต่อ และทาํให้เกิดรายไดจ้ากการบอกต่อนั้น แต่ในมุมของคนเมืองหรือนักท่องเท่ียว

สมยัใหม่ จะเลือกเช่ือขอ้มูลจากการรีววิ หรือตามเวบ็ไซตท่ี์มีขอ้มูลกล่าวถึงส่ิงท่ีตนเองกาํลงัจะเลือกซ้ือ ทาํใหก้าร

ส่ือสารบนส่ืออนไลน์ จึงยงัไม่ประสบความสาํเร็จมากนกั ประกอบระบบอินเตอร์เน็ต อาจจะยงัไม่ไดแ้พร่กระจาย

ไปในทุก้ืนท่ีอย่างแทจ้ริง จึงทาํให้อาจเกิดเป็นอุปสรรคในการหาขอ้มูลของผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อมไดม้าก

เท่าท่ีควร หรือมากพอท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อมนั้น ๆ ดงันั้นปัญหาเก่ียวกบัส่ือออนไลน์ก็เป็น

อีกปัจจยัสําคญัหน่ึงท่ีมีความสําคญักบัวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ท่ีจะเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้จากผา้หมอ้ห้อม หรือกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ ได้มากข้ึน หากมีการบริหารจัดการส่ืออนไลน์ท่ีดี ก็จะทาํให้                      

ส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ เป็นประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภค                    

ให้ได้เข้าไปศึกษาข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือได้มากกว่า                            

การติดตามการรีวิว หรือขอขอ้เสนอแนะจากส่ือสาธาณะทั่วไป เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fan page), 

เวบ็ไซตพ์นัธ์ุทิพย ์ดอทคอม (www.puntip.com) และแอพลิเคชัน่ไลน์ (Line Application) เป็นตน้   

 จากข้างต้นท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมด บทความฉบับน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินภาพรวมเก่ียวกับ                       

เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่ ตลอดจนวิเคราะห์ถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นของการใชส่ื้อออนไลน ์เพ่ือการคน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือประเมินภาพรวมเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม 

จ.แพร่ ตลอดจนนาํไปสู่การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม          

ผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

(2) เพ่ือเป็นขอ้มูลนาํไปสู่การบริหารจดัการส่ือออนไลน ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม 

จ.แพร่ ใหส้ามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคใหมี้ความชดัเจน ตรงไปตรงมา และเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มมากข้ึน 

 

3. กลุ่มวสิาหกจิชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ 

3.1 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ เป็นกลุ่มพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีนาํภูมิปัญญาเร่ือง ผา้

หมอ้ห้อม มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบสินคา้ ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ สอดแทรกดว้ยศิลปวฒันธรรม ค่านิยม 

ความภาคภูมิใจในเร่ือง ผา้หมอ้หอ้ม ท่ีเป็นจุดกาํหนดแห่งแรกและแห่งเดียวตามรูปแบบของผา้หมอ้หอ้มของชาว

ไทยพวน ซ่ึงได้มาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีตาํบลทุ่งโฮง้ จังหวดัแพร่ ด้วยความเป็นเอกลกัษณ์ในเร่ือง หมอ้ห้อมยอ้มสี

ธรรมชาติ ซ่ึงทาํใหผู้ม้าเยอืนจะตอ้งแวะไปชมหากไปเท่ียวถึงจงัหวดัแพร่  
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ในปัจจุบนัอตัราการแข่งขนัท่ีสูง จึงทาํใหเ้กิดสินคา้ในรูปแบบเดิม แบบซํ้ า ๆ กนั จาํนวนมาก มีการผลิต

ท่ีแตกต่างหลากหลาย ทั้งกรรรมวิธีตามรูปแบบธรรมชาติ และในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรม จึงทาํให้เกิด

ความเส่ือมถอยของความทรงคุณค่าของหมอ้ห้อมแทท่ี้ไดถู้กถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น 

โดยในยคุปัจจุบนั กลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่ ก็ไดมี้การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ เพ่ือเป็นการ

ร่วมด้วยช่วยกัน ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีช่ือเสียงของจังหวดัแพร่ โดยชาวบ้านได้                           

นําภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของคนพวนบา้นทุ่งโฮง้ ท่ีถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่น มาทาํผา้หมอ้ห้อมสีธรรมชาติ 

นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้ได้ตั้ งแต่ขั้นตอนการยอ้มผา้ ไปจนถึงการตดัเย็บ และสามารถออกแบบลวดลาย 

รวมถึงยอ้มหมอ้หอ้มดว้ยตวัเอง สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํผา้หมอ้หอ้มท่ีผลิตมาจาก โรงงาน ปัจจุบนัได้

นาํภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของคนพวนบา้นทุ่งโฮง้ ท่ีถ่ายทอดกนัมารุ่นสู่รุ่นในการทาํผา้หมอ้ห้อมสีธรรมชาติ      

ซ่ึงไดจ้ากธรรมชาติ เป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาชาวบา้นในการทาํหัตถกรรมส่ิงทอยอ้มสีห้อมธรรมชาติ เป็นการ

พฒันาผา้หมอ้หอ้มใหไ้ปสู่สากล และรักษาความเป็นอตัลกัษณ์ ของผา้หมอ้หอ้มใหย้ ัง่ยนื และสืบทอดต่อไป  

3.2 การพฒันารูปแบบผลติภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม 

 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลวจิยัเร่ือง แนวทางพฒันาลวดลายกราฟิกผา้หมอ้

ห้อมร่วมสมัย ได้สํารวจถึงความต้องการของผู ้บริโภคท่ีเป็นวยัรุ่น ช่วงอายุ 15 – 30 ปี จํานวน 200 คน                                             

(นฤดล จิตสกลู, 2561) พบวา่  
 

ตารางที ่1 ค่าความถ่ี และค่าร้อยละของความตอ้งการผลิตภณัฑ ์จากผา้หมอ้หอ้ม (N=200) 

ข้อมูล  ความถี่ (คน) ร้อยละ 

1. ท่านเคยซ้ือผา้หมอ้ห้อมหรือผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผา้หมอ้ห้อมหรือไม่ 

   1.1 เคย 

   1.2 ไม่เคย 

 

87 

113 

 

43.5 

56.5 

2. ท่านมีความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้ห้อมลกัษณะใด 

   2.1 เส้ือผา้-ชุดทาํงาน   

   2.2 เส้ือผา้-ชุดลาํลอง     

   2.3 ปลอกหมอน    

   2.4 ผา้ม่าน       

   2.5 ของตกแต่งบา้น   

   2.6 กระเป๋า 

   2.7 ผา้พนัคอ    

   2.8 อ่ืนๆ 

 

42 

126 

29 

35 

55 

63 

44 

3 

 

21 

63 

14.5 

17.5 

27.5 

31.5 

22 

1.5 

3. ท่านคิดวา่ถา้ท่านตอ้งใชผ้า้หมอ้ห้อม ท่านจะเลือกใชใ้นโอกาสใด  

   3.1 ใส่ไปเรียน       

   3.2 ใส่ไปทาํงาน    

   3.3 ใส่ไปเท่ียว     

   3.4 ร่วมงานประเพณี      

   3.5 ของขวญั/ของฝาก        

   3.6 อ่ืนๆ 

 

30 

27 

95 

148 

113 

4 

 

15 

13.5 

47.5 

74 

56.5 

2 

รวม 200 100.0 
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จากตารางท่ี 1 สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการผลิตภณัฑ ์จากผา้หมอ้หอ้ม ไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไป และกลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่น เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) จาํนวน 200 คน 

ส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือผา้หมอ้หอ้มหรือผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผา้หมอ้หอ้ม (113 คน) คิดเป็นร้อยละ 56.50 และเคยซ้ือผา้

หมอ้หอ้มหรือผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผา้หมอ้หอ้ม (87 คน) คิดเป็นร้อยละ 43.50 ตามลาํดบั ในดา้นความสนใจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้หอ้ม กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ใหค้วามสนใจผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้หอ้มลกัษณะ

ท่ีเป็นเส้ือผา้หรือชุดลาํลอง (126 คน) คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาสนใจผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้หอ้มลกัษณะท่ี

เป็นกระเป๋า (63 คน) คิดเป็นร้อยละ 31.50 และสนใจผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้ห้อมลกัษณะท่ีเป็นของตกแต่ง

บา้น (55 คน) คิดเป็นร้อยละ 27.50 ตามลาํดบั และดา้นโอกาสในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากผา้หมอ้ห้อม 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สนใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้ห้อมในโอกาสร่วมงานประเพณี (148 คน) คิดเป็น

ร้อยละ 74 รองลงมา คือ สนใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้หอ้มในโอกาสเป็นของขวญั/ของฝาก (113 คน) 

คิดเป็นร้อยละ 56.50 และสนใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากผา้หมอ้ห้อมในโอกาสใส่ไปเท่ียว (95 คน) คิดเป็น

ร้อยละ 47.50 ตามลาํดบั  

 

4. พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการใช้ส่ือออนไลน์  

   ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัสําหรับ New Internet User คือ ทศันะคติในเร่ืองของความตอ้งการใน

ขอ้มูลท่ีเปล่ียนไป จากการท่ีตอ้งรู้ก่อนคนอ่ืนคือผูช้นะไดถู้กเปล่ียนไปเป็นการรู้เท่าทนัคือความภูมิใจ โดยพวกเขา

มองว่าข้อมูลท่ีได้รับผ่านส่ือต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตเป็นขอ้มูลท่ีรวดเร็ว พฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็น

นักท่องเท่ียววยัรุ่น พบว่า จะให้ความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อมในลกัษณะท่ีเป็นของกิฟท์ช็อป 

เลก็ๆ ของตกแต่งบา้น ท่ีมีความกระทดัรัด หาซ้ือง่าย พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เหมาะแก่การนาํไปเป็นของขวญั

ของฝาก ในโอกาสท่ีไดม้าเท่ียวจงัหวดัแพร่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ประเภท เส้ือหมอ้ห้อม ซองใส่มือถือ และ

กระเป๋าผา้ลายปักทาํมือประเภทต่างๆ เป็นตน้ โดยมกัจะมีการสืบคน้ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ ท่ีเป็นประเภทเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ (Facebook Fan page) รองลงมา คือ เวป๊ไซต์พนัธ์ุทิพย ์ดอทคอม (www.puntip.com) และแอพลิเคชัน่

ไลน์ (Line Application)  ตามลาํดับ เพ่ือประกอบความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือ ว่าเป็นสินคา้ท่ีอยู่ในกระแส                          

ใครมาเท่ียวจงัหวดัแพร่ ตอ้งซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น (จิตร จริงจิตร, 2559)   

 

5. การบริหารจดัการส่ือออนไลน์ กลุ่มวสิาหกจิชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ 

   สภาพการบริหารจัดการส่ือออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ โดยในยคุท่ี

ผูบ้ริโภคต่างใชส่ื้อสังคมออนไลน์กนัอยา่งแพร่หลาย จึงทาํให้ภาคธุรกิจมิอาจปฏิเสธการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือ

สังคมออนไลน์ได ้ซ่ึงหากธุรกิจใดเลือกท่ีจะเพิกเฉย และไม่สนใจต่อช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ก็เท่ากบัเป็นการ

หยิบยื่นลูกคา้ให้กบัคู่แข่งในทางออ้มนัน่เอง กระนั้นการท่ีธุรกิจหันหนา้เขา้มาจบัช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ

การทาํการตลาดนั้น ใช่ว่าเส้นทางจะโรยไปดว้ยกลีบกุหลาบ หากธุรกิจขาดซ่ึงกลยุทธ์หรือวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีชดัเจนในการทาํการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์แลว้ ยอ่มมีโอกาสท่ีจะไม่ผลสมัฤทธ์ิเท่าท่ีควร 
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การบริหารจดัการส่ือออนไลน์ กลุ่มวสิาหกจิชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่   

 วิษณุ จนัทร์ทรา (สัมภาษณ์, 2561) กล่าวว่า การบริหารจดัการส่ือให้สามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคให้มี

ความชดัเจน ตรงไปตรงมา และเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์จากผา้หมอ้ห้อมมากข้ึน                  

ซ่ึงสามารถสรุปดงัน้ี คือ          

 (1) การสร้างทีมผูรั้บผิดชอบช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม 

จ.แพร่ โดยตรง คือ จะตอ้งมีการกาํหนดหนา้ท่ีในการดูแลส่ือออนไลน์ท่ีเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบโดยตรงจากกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้ห้อม อาจจะเป็นเจา้หนา้ท่ี ผูป้ระกอบการ ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรืออาจจะ

เป็นเจา้หน้าท่ีควบคุมดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีจะตอ้งมีความรู้

ครอบคลุมเก่ียวกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่ ทั้งหมด ในทุกบริบท หรืออาจเป็นบุคคลท่ี

สามารถประสานงานขอขอ้มูลจากภาคส่วนต่าง ๆ มาลงในส่ือออนไลน์ในทุกช่องทางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ขนาดยอ่ม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเสมือนนกัประชาสมัพนัธ์ของส่วนกลางในการบริหารจดัการของ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนในโอกาสน้ีดว้ย 

   (2) ตอ้งมีการวางแผนให้เหมาะสมกบับริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่          

การนาํเสนอขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจ จะตอ้งมีการวางแผน มีขั้นตอนชดัเจนเป็นเร่ืองราวท่ีชดัเจน เพ่ือให้การ

นาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์จากผา้หมอ้ห้อม เป็นไปอยา่งมีชกระบวนการขั้นตอน เขา้ใจง่าย ส่ือสารได้

ชดัเจนในทุก ๆ มุมมองของส่ิงท่ีตอ้งการจะนาํเสนอ เช่น ในแต่ละวนัหรือสัปดาห์จะมีการโพสตข์อ้มูลอะไรบา้ง 

และจะส่ือสารไปทางช่องทางใด เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ จะเป็นทวิตเตอร์ (Twitter) วตัถุประสงค์จะนาํเสนอ

เร่ืองอะไร มีใครเป็นคนคิดเน้ือหา และภาพกราฟิกจะเป็นลกัษณะใด เป็นตน้   

 (3) การสร้างความแตกต่างในแต่ละช่องทางให้เหมาะสม หมายถึงว่า ในการโพสตข์อ้ความลงบนส่ือ

ออนไลน์แต่ละประเภท ควรให้เกิดความแตกต่างมีหลากหลาย เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของส่ือแต่ละประเภท 

เพราะลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคแต่ละคน ย่อมมีความแยกต่างในการใช ้Lifestyle ท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย 

ดังนั้ นผูดู้แลเร่ืองเน้ือหาและการโพสต์ขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการบริหารจัดการขอ้มูลท่ีดี 

ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรคท่ี์หลากหลาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัส่ือออนไลน์แต่ละประเภทของ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผา้หมอ้หอ้ม จ.แพร่  

  (4) เฝ้าติดตามลูกคา้ท่ีต้องการท่ีจะส่ือสารกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หม้อห้อม จ.แพร่                     

อยา่งสมํ่าเสมอ ในฐานะผูดู้แลส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน คือ การแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

ตลอดจนกลุ่มลุกคา้ของผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบนส่ือสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 

ทันที หากมีขอ้ความหรือความคิดเห็นเชิงลบ ผูดู้แลส่ือออนไลน์จะตอ้งมีไหวพริบท่ีดีในการแก้ปัญหา หรือ                     

ตอบคาํถามใหก้บัขอ้ความคิดเห็นนั้นในเชิงบวกหรือทศันคติท่ีดี ห้ามแสดงทศันคติหรือความคิดเห็นเชิงลบตอบ

โตก้ลบัลูกคา้โดยเด็ดขาด หากเป็นส่ิงท่ีร้ายแรง ยากท่ีจะช้ีแจงตอบขอ้คิดเห็นดงักล่าวได ้ให้นาํเร่ืองปรึกษาท่ี

ปรึกษาหรือผูบ้ริหารดูแลกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ โดยเร่งด่วน เพ่ือการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง และ

เหมาะสมท่ีสุด          

 (5) จดัการกบัความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบนส่ือสังคมออนไลน์ การจดัการกบัความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบน

ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาํเป็นตอ้งมีความเป็นมืออาชีพพอสมควร ซ่ึงความผิดพลาด
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แบ่งออกเป็นหลายระดบั กรณีเป็นความผิดพลาดระดบัเล็กน้อย เช่น การสะกดคาํภาษาต่าง ๆ ผิด หรือ การใช้

ภาษาท่ีผิดหลกัภาษา พยายามอย่าลบขอ้ความนั้นเด็ดขาด แต่ให้โพสต์ขอ้ความหรือทวิตขอ้ความนั้นใหม่ให้

ถูกตอ้ง แต่หากเป็นความผิดพลาดระดบัท่ีมีความร้ายแรง เช่น ลงขอ้มูลผลิตภณัฑห์มอ้ห้อม หรือราคาผิดพลาด 

จะตอ้งมีการโพสตข์อ้ความขอโทษอย่างเป็นทางการให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบทัว่กนับนส่ือออนไลน์ทุกช่องทาง

 (6) การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ ในบางส่ือสังคมออนไลน์ จะมีการเก็บขอ้มูลทาง

สถิติไวใ้ห้ผูดู้แลส่ือสังคมออนไลน์ไดใ้ช ้สาํหรับเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล คาดการณ์เพ่ือปรับปรุง

หรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารการตลาดกับผูบ้ริโภค ซ่ึงผูดู้แลส่ือสังคม

ออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ก็ควรท่ีจะติดตามขอ้มูลอยู่เสมอ พร้อมทั้ งนําขอ้มูลมาสรุปให้ทุกคนกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนรับทราบ เพ่ือท่ีจะไดห้าแนวทางท่ีเหมาะสมในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือทาํการตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

6. สรุป 

  ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์  

 การพฒันาผลิตภณัฑ์จากผา้หมอ้ห้อม สามารถทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยยึดจากการสํารวจความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัท่องเท่ียววยัรุ่นเป็นสําคญั พฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนักท่องเท่ียววยัรุ่น 

พบวา่ จะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มในลกัษณะท่ีเป็นของกิฟตช์อป เลก็ ๆ ของตกแต่งบา้น 

ท่ีมีความกระทดัรัด หาซ้ือง่าย พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เหมาะแก่การนาํไปเป็นของขวญัของฝาก ในโอกาสท่ี

ไดม้าเท่ียวจงัหวดัแพร่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นประเภท เส้ือหมอ้ห้อม ซองใส่มือถือ และกระเป๋าผา้ลายปักทาํมือ

ประเภทต่าง ๆ เส้ือผา้ ชุดลาํลอง ชุดเพ่ือร่วมประเพณีสาํคญัต่าง ๆ เป็นตน้ และจากการทาํวิจยัในดา้นความสนใจ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้หอ้ม นฤดล จิตสกูล (2561) ไดส้รุปไวว้า่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะใหค้วาม

สนใจผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้หมอ้หอ้มลกัษณะท่ีเป็นเส้ือผา้หรือชุดลาํลอง รองลงมาสนใจผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้

หม้อห้อมลักษณะท่ีเป็นกระเป๋า และสนใจผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากผา้หมอ้ห้อมลกัษณะท่ีเป็นของตกแต่งบ้าน 

ตามลาํดบั โดยมกัจะมีการสืบคน้ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ท่ีเป็นประเภทเฟสบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fan page) 

รองลงมา คือ เวป็ไซตพ์นัธ์ทิพย ์ดอทคอม (www.Puntip.com) และแอพลิเคชัน่ไลน์ (Line Application)  ตามลาํดบั 

เพ่ือประกอบความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือ วา่เป็นสินคา้ท่ีอยูใ่นกระแส ใครมาเท่ียวจงัหวดัแพร่ ตอ้งซ้ือเป็นของ

ฝากกลบับา้น 

ด้านการบริหารจดัการส่ือออนไลน์ กลุ่มวสิาหกจิชุมชนขนาดย่อม ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่   

 การบริหารจดัการส่ือออนไลน ์ให้สามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคใหมี้ความชดัเจน ตรงไปตรงมา และเป็น

ขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อมมากข้ึน ณฐัวฒัน์ วิชยัรัตน์ (2559) ไดส้รุปดงัน้ี 

 (1) การสร้างทีมผูรั้บผิดชอบช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้หอ้ม 

จ.แพร่ โดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีวฒันา วงศ์มาก (2560) ท่ีได้กล่าวไวว้่า บริษทัหรือองค์กร ควรมีการจดัตั้ง                         

ทีมเฉพาะกิจข้ึนมาดูแลส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจโดยเฉพาะ โดยอาจจะประกอบไปดว้ย ฝ่ายการตลาด ฝ่าย IT                  

ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ เน่ืองจากในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคนั้นอาจ

จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงการท่ีมีทีมงานท่ีรับผิดชอบส่ือสังคมออนไลน์จากทุก ๆ ฝ่ายของธุรกิจนั้น                   
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จะทาํให้ขอ้มูลท่ีส่ือสารออกไป มีความถูกตอ้ง ครอบคลุม ทั้งยงัสามารถท่ีจะให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ

ขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งครบถว้นอีกดว้ย นอกจากน้ีการมีคนท่ีคิดบวก มีทศันคติท่ีดี มาดูแลส่ือสงัคมออนไลน์

ของบริษทั จะช่วยใหภ้าพลกัษณ์ของธุรกิจออกมาดีอีกดว้ย       

 (2) ตอ้งมีการวางแผนให้เหมาะสมกบับริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่                    

ซ่ึงได้กล่าวว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการดูแลส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจนั้นควรมีการวางแผนอย่างชดัเจน                    

โดยกาํหนดกรอบคร่าว ๆ วา่ในแต่ละวนัควรจะโพสตข์อ้ความหรือทวติขอ้ความก่ีคร้ัง เร่ืองท่ีจะส่ือสารออกไป

เป็นเร่ืองใด ใชข้อ้ความแบบใด เพ่ือวตัถุประสงคใ์ด และจะโพสตห์รือทวติขอ้ความในช่วงเวลาใด เป็นตน้ โดยให้

ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีจะโพสตห์รือทวติไปในแต่ละคร้ัง  

(3) การสร้างความแตกต่างในแต่ละช่องทางใหเ้หมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่ือสาร

กบักลุ่มเป้าหมาย ดว้ยพฤติกรรมการใชส่ื้อของผูบ้ริโภคต่างกนั      

 (4) เฝ้าติดตามลูกคา้ท่ีต้องการท่ีจะส่ือสารกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ผา้หม้อห้อม จ.แพร่                           

อยา่งสมํ่าเสมอ           

 (5) จดัการกบัความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบนส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือแกไ้ขปัญหา หรือตอบขอ้ซกัถามจาก

ลูกคา้ หรือผูติ้ดต่ออ่ืน ๆ ให้มีความชดัเจน และพร้อมรับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากขอ้มูลขององค์กรท่ีได้

ส่ือสารออกไปสู่ภายนอก  

 (6) เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติเพ่ือการวเิคราะห์ ในบางส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

(1) ควรมีการศึกษาดา้นการตลาด เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ตรง

กบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ลดอตัราเส่ียงสินคา้ลน้ตลาด คุณค่าของผลิตภณัฑล์ดลง รายไดข้องชุมชนลดลง 

(2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่ม ผา้หมอ้ห้อม จ.แพร่ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจะสนบัสนุนให้

ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ท้องถ่ิน ท่ีคิดคน้ ออกแบบและสร้างสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้ห้อม เขา้กระบวนการดา้นการจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร สาํหรับการป้องกนัการทาํซํ้ าหรือ

ลอกเลียนแบบ ซ่ึงส่งผลทาํให้มูลค่าของผลิตภณัฑ์ลดลง เพราะสินคา้ลน้ตลาด และเน่ืองจากผา้หมอ้ห้อมหรือ

ผลิตภณัฑจ์ากผา้หมอ้หอ้มบางประเภทเป็นสินคา้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัทรงคุณค่าของชุมชน จงัหวดั และ

ประเทศชาติ  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ต

แฟชัน่ ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสถิติโดยใช ้Independent Sample T-test และ One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 แลว้นาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD)  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18-24 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้20,001–30,000 บาท/เดือน และพบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้

โดยภาพรวมของแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่อยู่ในระดบัสูง โดยรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพมากท่ีสุด  

รองลงมา คือ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตรา

สินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามลาํดบั ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศท่ีต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มี

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ด้านสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี รับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ดา้นสินทรัพย์

ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ สูงกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั .2215  
  

คาํสําคญั: คุณค่าตราสินคา้, สปอร์ตแฟชัน่, เจนเนอเรชนัวาย 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

584 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ธุรกิจการกีฬาในประเทศไทยปัจจุบนัมีมูลค่าตลาดรวมไม่ตํ่ากว่า 100,000 ลา้นบาท และเติบโตอย่าง

นอ้ย 4-5% ต่อปี (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560ข) โดยกระแสสุขภาพกบัธุรกิจดา้นกีฬาช่วยทาํให้สินคา้และ

อุปกรณ์กีฬามียอดขายเติบโตแมส้ภาพเศรษฐกิจและกาํลงัซ้ือไม่อาํนวยมากนัก ขณะท่ีตลาดเส้ือผา้กีฬาและ

อุปกรณ์กีฬามีมูลค่า 30,000 ลา้นบาท ขยายตวั 15-20% ทุกปี และคนกรุงเทพฯ มียอดค่าใชจ่้ายสินคา้เฉล่ีย 2,500-

3,000 ต่อบิล (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560ก) ทั้ งน้ี อุตสาหกรรมเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาในปัจจุบนัมีการ

พฒันาและปรับเปล่ียนจากเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาท่ีใชเ้ฉพาะในการสวมใส่ขณะเล่นกีฬา มาเป็นสปอร์ตแวร์ท่ีมี

การออกแบบใหเ้ป็นแฟชัน่มากข้ึนจนเป็นสินคา้ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ท่ีสามารถสวมใส่ไดห้ลายโอกาส จนไดรั้บ

ความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และแบรนดเ์ส้ือผา้กีฬาต่างก็หนัมาผลิตสินคา้ในหมวดสปอร์ตแวร์มากข้ึน 

จากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาท่ีรุนแรง ทาํให้บริษทัผูผ้ลิตเส้ือผา้และอุปกรณ์

กีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสําคญัในการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ เพ่ืออยู่ในใจผูบ้ริโภค

สร้างให้เกิดความภกัดีและเช่ือมโยงมาถึงสินคา้ เพ่ือยึดส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมเส้ือผ้าและ

อุปกรณ์กีฬา โดยสินคา้แบรนด์ ADIDAS ไดพ้ฒันาและออกแบบร่วมกบัดีไซเนอร์ช่ือดงัต่างๆ ให้สินคา้มีความ

หลากหลายและครอบคลุมทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทรนด์สปอร์ตแฟชัน่ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560ก) 

แต่คู่แข่งตลอดกาลอย่างสินคา้แบรนด์ NIKE ก็ปรับตวัออกสินคา้ประเภทสปอร์ตแฟชัน่สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 
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(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560ก) เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลูกคา้

ในกลุ่ม Generation Y (อาย ุ18-38 ปี) ท่ีมีค่านิยมการแต่งตวัแบบสปอร์ตแฟชัน่มากข้ึน โดยเป็นผลมาจากการรับรู้

กระแสของสปอร์ตแฟชัน่จากซีกโลกตะวนัตกผา่นช่องทางส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ   

จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS 

ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบจาํลองคุณค่าตรา

สินคา้ (Aaker, 1996) เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้คุณค่าตราสินค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชั่นของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการสร้างความเช่ือมัน่ เพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลต่อการจดัการทางการตลาด 

และมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์สาํหรับการแข่งขนัในอุตสาหกรรม

เส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬาต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ท่ีแตกต่างกนั 

ตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้

คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ท่ีแตกต่างกนั 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

   1. เพศ 

   2. อาย ุ

   3. ระดบัการศึกษา 

   4. สถานภาพ 

   5. อาชีพ 

   6. รายได ้

 

คุณค่าตราสินค้า  (Brand Equity :Aaker 1996) 

1. การรู้จกัช่ือตราสินคา้ (Brand Name Awareness) 

2. คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) 

3. การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Association) 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

5. สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้  

(Other Proprietary Brand Assets) 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ประชากรท่ีศึกษามี

อายรุะหวา่ง 18 – 38 ปี วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ดว้ยวธีิการทางสถิติเชิงพรรณนา และ

สถิติเชิงอา้งอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ท่ีมีช่วงอาย ุ18-38 ปี เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 

2523-2543 อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซ้ือหรือรู้จกัสินคา้ แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่ชดั จึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยคาํนวณจากสูตรท่ีไม่ทราบ

ขนาดประชากร (Cochran, 1963) กาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 

0.05 ไดจ้าํนวนตวัอยา่งเท่ากบั 384 เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

400 คน ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขกาํหนด และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 แบ่งพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามเขตการปกครองไดท้ั้งหมด 50 เขต  

ขั้นท่ี 2 ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มเลือกเขตในกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 6 เขต ไดแ้ก่ ปทุมวนั บางกอกนอ้ย พญาไท บางแค บางขนุเทียน และภาษีเจริญ 

ขั้นท่ี 3 กาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) ของแต่ละเขตท่ีเป็นตวัแทน โดยกาํหนดใหแ้ต่ละเขตมีจาํนวน

ตวัอยา่งเท่าๆกนั เขตละ 67 ตวัอยา่ง (เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้จิยักาํหนดไดล่้วงหนา้เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ) 

ขั้นท่ี 4 ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  โดยแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลใน

แต่ละเขตพ้ืนท่ีตามแหล่งชุมชนท่ีมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ อาคารสาํนกังาน และรถไฟฟ้า

BTS จนครบจาํนวนตามท่ีกาํหนดไว ้

5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้

ตวัแปรตาม จากแบบจาํลองคุณค่าตราสินคา้ (Aaker, 1996) ทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ การรู้จักช่ือตราสินคา้ 

คุณภาพท่ีถูกรับรู้ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา (4) สถานภาพ (5) อาชีพ และ 

(6) รายได ้ รวม 6 ขอ้ เป็นคาํถามแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 คุณค่าตราสินค้าต่อสินค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชั่น ของผู ้บริโภคกลุ่ม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ (1) การรู้จกัช่ือตราสินคา้ (2) คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (3) การเช่ือมโยงกบั

ตราสินคา้ (4) ความภกัดีต่อตราสินคา้ และ (5) สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ โดยคาํถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่เป็น

แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire)   

ผู ้วิจัยใช้การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) นํา

แบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบเน้ือหาและโครงสร้างแบบสอบถาม ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.89 

และการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (Coefficient Alpha) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.927   

  5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายได ้สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ต

แฟชัน่ ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(Mean) x� และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค

กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS 

ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ท่ีแตกต่างกนั โดยใช ้Independent Sample T-test และ One-Way ANOVA แลว้นาํไป

เปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยวธีิ Least Significant Difference (LSD)  

3. แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภท

สปอร์ตแฟชัน่ ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นคาํถามปลายเปิด ใชว้ธีิการสงัเคราะห์

ขอ้ความและสรุปขอ้ความท่ีไดจ้ากขอ้เสนอแนะ  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค กลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 

คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีอายรุะหวา่ง 18-24 ปี จาํนวน 164 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.00  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00  มีสถานภาพโสด จาํนวน 

278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50  ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30  และมี

รายได ้ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภท    

                 สปอร์ตแฟชัน่ 

ขอ้ท่ี คุณค่าตราสินคา้ x� S.D. ระดบัคุณค่าตราสินคา้ 

1 การรู้จกัช่ือตราสินคา้ 3.98 0.667 สูง 

2 คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 4.07 0.595 สูง 

3 การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 3.99 0.653 สูง 

4 ความภกัดีต่อตราสินคา้ 3.95 0.684 สูง 

5 สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ 3.96 0.572 สูง 

รวม 3.99 0.460 สูง 

 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชั่น ของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้แบรนด์ ADIDAS 

ประเภทสปอร์ตแฟชัน่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย (x�)  =  3.99 (S.D.= .460) โดยการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมา คือ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัช่ือตรา

สินคา้ ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2 การทดสอบความแตกต่างของคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่    

                จาํแนกตามเพศ 

คุณค่าตราสินคา้ 
ชาย หญิง 

t-value Sig. 
x  S.D. x  S.D. 

การรู้จกัช่ือตราสินคา้ 3.98 .674 3.99 .663 -.193 .847 

คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 4.12 .556 4.02 .620 1.614 .107 

การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 3.98 .634 3.99 .668 -.052 .959 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 4.03 .672 3.89 .688 2.013 .045* 

สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ 4.00 .535 3.92 .596 1.413 .158 

รวม 4.02 .451 3.96 .465 1.295 .196 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์

ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ พบว่า ผูบ้ริโภคชายรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภท

สปอร์ตแฟชัน่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้สูงกวา่ผูบ้ริโภคหญิง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่    

                จาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้

คุณค่าตรา

สินคา้ 

อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้

x� S.D. Sig. x� S.D. Sig. x� S.D. Sig. x� S.D. Sig. x� S.D. Sig. 

การรู้จกัช่ือ

ตราสินคา้ 

3.98 .667 .715 3.98 .667 .213 3.98 .667 .590 3.98 .667 .972 3.98 .667 .121 

คุณภาพท่ีถูก

รับรู้ 

4.07 .595 .521 4.07 .595 .928 4.07 .595 .963 4.07 .595 .569 4.07 .595 .099 

การเช่ือมโยง

กบัตราสินคา้ 

3.99 .653 .804 3.99 .653 .551 3.99 .653 .428 3.99 .653 .483 3.99 .653 .594 

ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ 

3.95 .684 .702 3.95 .684 .544 3.95 .684 .414 3.95 .684 .136 3.95 .684 .836 

สินทรัพย์

ประเภทอ่ืน 

ๆ ของตรา

สินคา้ 

3.98 .571 .138 3.96 .571 .049* 3.96 .571 .143 3.96 .571 .981 3.96 .571 .180 

รวม 3.99 .460 .620 3.99 .460 .856 3.99 .460 .766 3.99 .460 .491 3.99 .460 .166 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์

ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีอายุ สถานภาพ อาชีพ 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่โดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน้เพียง 1 กรณีคือ ระดับการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้แตกต่างกนั (ค่า sig=0.049)  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการ

ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ จาํแนกตาม

ระดบัการศึกษา 

ดา้นสินทรัพยป์ระเภท

อ่ืน ๆ ของตราสินคา้   
x  

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.14  .2215* .1265 

ปริญญาตรี 3.92   .0950 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.01    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัรายคู่ดว้ยสถิติ LSD พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ดา้นสินทรัพยป์ระเภท

อ่ืน ๆ ของตราสินคา้ สูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05  โดยมีผลต่าง

ค่าเฉล่ียเท่ากบั .2215  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

590 

7. อภิปรายผล  

ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินค้าต่อสินค้าแบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชั่น ของ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า  ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้แบรนด์ 

ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ วา่ผลิตมาจากวสัดุคุณภาพดี มีนวตักรรมรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตท่ีดีและ

ทนัสมยั และมีความทนัสมยั เม่ือเทียบกบัสินคา้ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ของแบรนด์อ่ืน โดยส่ิงเหล่าน้ีผูบ้ริโภคจะ

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

ตราสินคา้และคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker (1991) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไวว้่า เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้

ความเช่ือถือ เป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บจากตวัสินคา้ ความคาดหวงัท่ีท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บทั้งจากความ

น่าเช่ือถือ ความคงทน บริการหลงัการขาย และการใชง้านจริง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะใชเ้ป็นการประเมินคุณภาพของตรา

สินค้าได้   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Isabel Buil, Eva Martínez and Leslie de Chernatony (2013)  ท่ี

ทาํการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของตราสินคา้ท่ีมีต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ถึงแบรนด์

มีผลต่อการรับรู้คุณภาพและความเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ โดยจากงานวิจยัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ผูบ้ริโภครับรู้ถึง

คุณค่าตราสินคา้ Adidas และ Nike สาํหรับเส้ือผา้กีฬา โดยการรับรู้คุณภาพและความเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ และ

ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในตวัสินคา้ จึงใชส่้วนน้ีมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในแบรนด์ 

Adidas และ Nike  ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร รับรู้ถึงคุณภาพ

ท่ีไดรั้บจากตวัสินคา้ แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ไม่วา่จะเป็นความคงทนในการใช ้วสัดุท่ีใชใ้นการ

ผลิต การใชง้านไดจ้ริงในชีวติประจาํวนั ก่อนจะทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้นั้นๆ  

2.  จากผลการวิจยั ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า เพศชายมีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ สูงกว่าเพศหญิง อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  อาจกล่าวได้ว่าเพศหญิง และเพศชายนอกจากจะต่างกันทางเพศสภาพแล้ว 

พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกยงัต่างกนั ส่งผลให้ตอบสนองต่อเร่ืองราวต่าง ๆ แตกต่าง โดยเพศชายอาจจะให้

ความสนใจสินคา้ประเภทสปอร์ตแฟชัน่มากกวา่เพศหญิง ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัเทรนดค์วามนิยมในการออกกาํลงั

กายนั้นจะขยายตวัมาสู่เพศหญิงมากข้ึนก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แลว้เพศท่ียงัคงใหค้วามสาํคญั และความสนใจในดา้น

กีฬา และการออกกาํลงักายยงัคงเป็นเพศชายท่ีรู้จกัและนิยมเลือกซ้ือสินคา้ประเภทสปอร์ตแฟชัน่น้ีมากกว่าเพศ

หญิงในขณะท่ีเพศหญิงท่ีส่วนใหญ่ยงัคงเนน้ความเป็นแฟชัน่ท่ีสวยงามมากกวา่ความเป็นแบรนด ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ปุณยนุช รัตนสุดใส (2557) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้รถยนตย์ีห่อ้ฟอร์ดในมุมมองของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉันท์ชนก เรือง

ภักดี (2557) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ คุณภาพการบริการ และความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ Power Bank ของผูบ้ริโภคท่ีใช้ Smartphone และ Tablet ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ สินคา้ประเภทรถยนต ์สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา หรือ

เคร่ืองแต่งกายประเภทสปอร์ตแฟชัน่ รวมไปถึงสินคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยนีั้น โดยส่วนใหญ่เพศชาย

จะรับรู้คุณค่าตราสินคา้ในกลุ่มเหล่าน้ีสูงกวา่เพศหญิง เน่ืองมาจากความช่ืนชอบรวมไปถึงทศันคติท่ีดีในสินคา้ท่ีมี
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ความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี รถยนต ์รวมไปถึงเคร่ืองแต่งกายสปอร์ตแฟชัน่ ท่ีส่วนใหญ่แลว้จะบ่งบอกถึงความ

เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง แต่กลบัไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัา ทวโีชคอนนัต ์(2557) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง 

คุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้วิง่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้วิ่ง เพราะวตัถุประสงคห์ลกัของการเลือก

รองเทา้วิ่ง คือ ซ้ือมาเพ่ือใชว้ิ่งหรือออกกาํลงักาย ต่างจากงานวิจยัน้ีท่ีมุ่งเน้นถึงสินคา้ภายใตแ้บรนด์ ADIDAS 

ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการซ้ือของทั้ง 2 เพศอาจแตกต่างกนัออกไปตามความจาํเป็นใน

การใชง้าน  

3. ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้

แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ในดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ สูงกวา่ปริญญาตรี และ

ระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นกลุ่มตํ่ากวา่ปริญญาตรีส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มนกัเรียน ซ่ึง

จะมีความสนใจในการเล่นกีฬามากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ เป็นพิเศษ และมีความนิยมในการแต่งตวัสไตล์สปอร์ตแฟชัน่

มากกว่ากลุ่มการศึกษาในระดับอ่ืนๆ จึงมีความช่ืนชอบต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS และความช่ืนชอบนั้ นยงั

ครอบคลุมไปถึงสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายใตแ้บรนด ์ADIDAS เช่น สญัลกัษณ์โลโกแ้บรนด ์ADIDAS และ

อาดิดาส แบรนด ์เซ็นเตอร์ เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จึงมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ดา้นสินทรัพย์

ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ แตกต่างไปจากผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัอ่ืน ๆ  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการวิจยั ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y เพศชายมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด ์

ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ สูงกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  ดงันั้น ADIDAS ควรมีการรักษา และเพ่ิมความภกัดีต่อตราสินคา้ของกลุ่มเพศชายใหเ้พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจเพ่ิม

ความภกัดี โดยการทาํใหต้ราสินคา้ ADIDAS เป็นตราท่ีเขา้ถึงง่าย เน่ืองจากความภกัดีในตราสินคา้เกิดข้ึนเม่ือ ตรา

สินคา้นั้นมีความง่ายในการเขา้ถึงความคิดของผูบ้ริโภค โดยอาจมีการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายหรือ Adidas 

Brand Center ในห้างสรรพสินคา้อ่ืน ๆ หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือแบรนด์ ADIDAS ได้

ง่ายข้ึน และพฒันาดา้นการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM) ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เน่ืองจาก ADIDAS มีการนาํ

กลยทุธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มาใช ้โดยการจดัทาํบตัรสมาชิก member Adidas (3 STRIPES) โดยบตัรน้ีจะใช้

ในการรับสิทธ์ิส่วนลดต่าง ๆ และสิทธ์ิในการเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น สิทธิพิเศษในเดือนเกิดของสมาชิก 

เป็นตน้ อีกทั้งมีการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน มีประโยชน์มากกว่าการสวมใส่ 

เพราะเพศชายเป็นกลุ่มท่ีมองถึงอรรถประโยชน์ของสปอร์ตแฟชัน่มากกวา่ความสวมใส่เพ่ือทนัสมยั หรือสวยงาม  

(2) จากผลการวิจยั ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา

ตรี มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อสินคา้แบรนด์ ADIDAS ประเภทสปอร์ตแฟชัน่ สูงกวา่กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั
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ปริญญาตรี และระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี ดงันั้น ผูป้ระกอบการ แบรนด์ ADIDAS ควรสร้างการรับรู้ในเร่ืองของ

สินคา้ทุกประเภทของตราสินคา้ แบรนด์ ADIDAS โดยเฉพาะสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีให้

ความสนใจ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะอยู่ในช่วงวยัเรียน และกลุ่มวยัรุ่นท่ีให้ความสนใจในดา้นการกีฬา

มากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ เป็นพิเศษ โดยใช ้อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมกลุ่มของวยัรุ่น นกัเรียน และ

นักศึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ADIDAS 

สปอร์ตแฟชัน่ รวมทั้ง ควรมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสร้างการรับรู้

ถึง อาดิดาส แบรนด ์เซ็นเตอร์ ท่ีเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้แบรนด ์ADIDAS ท่ีสาํคญัของภูมิภาคน้ี 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ทาํการศึกษากบัประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นศึกษาในเชิงลึกข้ึน ทาํใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  

(2) ศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํการศึกษาอยูน้ี่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมการวเิคราะห์ตวัแปรท่ี

สนใจจะศึกษา เช่น การรับรู้ส่ือโฆษณา วฒันธรรม ความเช่ือและค่านิยมของตราสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหท้ราบ

สาเหตุในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด ์ADIDAS ของผูบ้ริโภคในมิติอ่ืน ๆ ไดม้ากข้ึน  
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีต่อองคก์าร ของพนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ พนกังานท่ี

ทาํงานในกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

378 คน โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  สถิติเชิงอนุมาน โดยการแจกแจงในรูปแบบของ

ความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามทีละคู่ (Bivariate Analysis) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทดสอบ คือ T-distribution (T-test), F-distribution (F-test) และวิเคราะห์สมการถดถอย

ชนิดตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรง  ผลการศึกษาพบวา่มีเพียง 4 ตวัแปร คือ 1) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (p = 0.034, β = 

0.117) 2) การบูรณาการดา้นสังคม (p = 0.045, β = -0.178) 3) ธรรมนูญในองคก์าร (p = 0, β = 0.338) และ 4) 

ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม (p = 0, β = -0.29) ท่ีส่งผลต่อในการทาํนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ

องคก์ารของพนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั : คุณภาพชีวติในการทาํงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 

mailto:koo_ann@hotmail.com
mailto:anchalee.sor@spulive.net


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 31 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

594 

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 

7 83  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 ( f-

test)  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 0.05  

 

KEYWORDS : The quality of work life, Organizational Citizenship Behavior 

 

1. บทนํา 

การเปล่ียนแปลงในระบบยคุดิจิตลั ทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีมีส่วนผลกัดนัใหก้ารพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ 

ทั้ งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้เจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางนโยบายของประเทศ  โดยมีการนาํ

เทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พ่ือช่วยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายไทยเลนด ์4.0 จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

เพ่ือให้เป็นแรงงานมีฝีมือเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะงานด้านเทคนิควิชาการ ท่ีจําเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ 

ความสามารถเฉพาะดา้นมาใชใ้นการวิเคราะห์ การให้ความสาํคญักบัทรัพยากรมนุษย ์จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้าง

คุณค่าและความหมายแก่ชีวิต มนุษยท่ี์มีจุดมุ่งหมายในการทาํงานเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การหาเล้ียงชีพ 

การตอบสนองความตอ้งการ การพฒันาศกัยภาพในตนเอง การไดรั้บการยอมรับและการดาํรงสภาพในสังคม 

(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2555:10) ดังนั้ นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ การจัดสรรสวสัดิการและรายได้  ตลอดทั้ งการรักษาบุคลากรให้ขับเคล่ือนองค์การให้มี

ประสิทธิภาพไดอ้ย่างสูงสุด และเพ่ือลดอตัราการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีฝีมือและแรงงานคุณภาพในธุรกิจต่างๆ 

ประเทศไทยไดมี้การปรับปรุงกฎหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีประกาศพระราชบญัญติัเก่ียวกบักฎหมายดา้น

ส่ิงแวดลอ้มหลายฉบับ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเอกชนท่ีสามารถดาํเนินกิจการเก่ียวกับการควบคุมและรักษา

คุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมี

ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น โดยจากสถิติพบว่า พนักงานท่ีมีอายุงานเฉล่ีย 0-4 ปี มีแนวโน้มความตั้งใจท่ีจะ

ลาออกจากงานมากท่ีสุด ซ่ึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตั้งใจลาออก ยิ่งมากยิ่งมีผลต่อการตั้งใจ

ลาออก ดว้ยภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ภทัรพนั  ลาภเกียรติพร, 2559) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราการลาออกของพนกังาน

กลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มแห่งหน่ึงท่ีมีอตัราการลาออก สาํหรับพนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ 3 ปี สูงสุด 

และตาํแหน่งงานในระดบับริหารขั้นตน้นั้น มีการยา้ยงานรองลงมา นับว่าเป็นตาํแหน่งงานท่ีมีความสําคญัใน

ธุรกิจประเภทน้ี เพราะเป็นแรงงานขาดแคลนในสายวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้
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ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพด้านส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ียวชาญและความชาํนาญ ประสบการณ์

ทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการทาํงาน ความน่าเช่ือถือ ภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพ 

รวมถึงบุคลากรดา้นงานสนุบสนุนอ่ืนๆ ภายในองคก์าร จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาประเด็น

ปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดํารงอยู่ในองค์การนั่นๆว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีจะเป็นตวัสนับสนุนให้เกิด

พฤติกรรมท่ีดีของบุคลากรท่ีพร้อมจะพฒันาตนเองและนาํพาองคก์ารให้บรรลุเป้าหมายในการทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารของพนกังานกลุ่ม

บริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2)  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวติในการทาํงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารของ

พนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 

  ออร์แกน (Organ, 1988 อา้งใน ฐิติพร กอ้นนาค, 2556:16) ไดแ้บ่งพฤติกรรมลกัษณะการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ารออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย  

(1) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การท่ีพนกังานเงินเดือนเต็มใจและอาสาใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงาน และ ผูบ้งัคบับญัชาในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน  

(2) คาํนึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) หมายถึง การคาํนึงถึงเพ่ือนร่วมงานเคารพสิทธิของผูอ่ื้นพยายามป้องกนั

ไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทัง่กบัผูอ่ื้น เพราะตระหนกัว่าการปฏิบติังานในองคก์ารตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัอยู่

เสมอ  

(3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง การท่ีพนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะอดทนอด

กลั้นต่อปัญหา ความคบัขอ้งใจ อุปสรรคในการทาํงาน และความกดดนัต่างๆ  

(4) พฤติกรรมความสาํนึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) หมายถึง การท่ีพนกังานเตม็ใจจะปฏิบติังานให้

ไดเ้หนือกวา่ท่ีองคก์ารคาดหวงัตามกฎระเบียบ และสนองนโยบายขององคก์าร  

(5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานต่างๆ ในองคก์าร 

วอลตนั (Walton, 1974 : 22-27 อา้งใน ศิริกานต ์ทิมยา้ยงาม, 2557:15) เป็นบุคคลหน่ึงท่ีทาํใหก้ารศึกษา

เร่ืองคุณภาพชีวติในการทาํงาน โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติเนน้แนวทางความเป็น

มนุษย ์(Humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอ้ม การสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการ

ทาํงานร่วมกนั ธรรมนูญในองค์การ ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน  สภาพการทาํงานท่ีมีความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ความกา้วหน้าและความมัน่คงใน และความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ต่อสังคม จากการ

ทบทวนงานวิจยัท่ีไดศึ้กษา คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร พบวา่ 
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วรวรรณ บุญลอ้ม (2551) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงาน ความผูกพนัต่อองคก์าร และ

พฤติกรรมท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของขา้ราชการครูวิทยาลยัเทคนิคในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พบวา่ คุณภาพชีวติในการทาํงานทุกดา้นตามแนวคิดของ Walton (1974 : 22-27) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และประพนัธ์  ชยักิจอุราใจ  (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์ารและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงแบ่งกลุ่มประเภทของ

อุตสาหกรรมเพ่ือศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรมเคมี 2) อุตสาหกรรมบริการอ่ืนๆ 3) อุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจากงานวจิยัทั้ง 3 ประเภท พบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาสร้างกรอบแนวคิดสําหรับ

การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

 (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน สถานภาพ และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่าง

กนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร ของพนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 (2) คุณภาพชีวติในการทาํงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารของพนกังานกลุ่ม

บริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ต่ีอองค์การ 

1. การใหค้วามช่วยเหลือ 

2. การคาํนึงถึงผูอ่ื้น 

3. ความอดทนอดกลั้น 

4. การใหค้วามร่วมมือ 

5. จิตสาํนึกในหนา้ท่ี 

Organ (1988) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ                             2.  อาย ุ                       

3.     ระดบัการศึกษา          4.  อายงุาน 

  5.   สถานภาพ                    6.  รายไดต่้อเดือน 

 

 

 

 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

1. ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

3. การพฒันาความสามารถของบุคคล 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

5. การบูรณาการดา้นสังคม 

6. ธรรมนูญในองคก์าร 

7. ความสมดุลในชีวิตงานและชีวติส่วนตวั 

8. ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 

Walton (1974) 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานกลุ่มบริษัทท่ีทํางานเก่ียวข้องกับท่ีปรึกษาด้าน

ส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พนักงานระดับบริหารและพนักงานระดบัปฏิบัติการตาม

หน่วยงานต่างๆ จาํนวนพนกังานทั้งหมด 6,764 คน แบ่งออกเป็น 50 เขต และมีบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ี

จดัตั้งข้ึนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 26 เขต รวมทั้งหมด 55 บริษทั โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างตวัอยา่งมี

ระบบ (Systematic) หรือ Simple Random  Sampling เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามความคิดเห็นจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ดัเตรียมไวไ้ปทาํการจดัเก็บขอ้มูลจากพนักงานกลุ่มบริษทัท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัท่ีปรึกษาดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 378 คนท่ีไดค้าํนวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล                             

โดยแบบสอบถามในการวิจยัแบ่งคาํถามออกเป็น 5 ส่วน โดยปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม              

ของ ประพนัธ์  ชยักิจอุราใร (2558) 

 ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับใช้เพ่ือการวิจัยไปทดสอบความเช่ือมั่นโดยนําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกบับุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แลว้นาํมา

วิเคราะห์รายข้อ และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha coefficient ) ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 2.208 และดา้นพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร สามารถสรุปไดว้่า แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ เพราะไดค้่า ALPHA มากกว่า 0.7 เป็น

เกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้(ประพนัธ์  ชยักิจอุราใจ, 2558) 

การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามดว้ยตนเองและไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง โดยเก็บจากกลุ่มตวัอย่าง 378 คน ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามจาํนวน 2 สัปดาห์ โดยทาง

จดหมายและทางอีเมลผา่นฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษทั การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งและ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีเก็บคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง ลงรหสัขอ้มูล วเิคราะห์แบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป และนาํผลการวเิคราะห์มาสรุปและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72 อายนุอ้ย

กวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.2 อายงุาน 6 เดือน – นอ้ยกวา่ 3 

ปี คิดเป็นร้อยละ 41.3 สถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 37.3 และรายไดต้่อเดือน 15,000 – นอ้ยกวา่ 30,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 50.8  
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ตารางที ่1  แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลของพนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล T-test F-test ระดบัค่าเฉลีย่ (p-value) 

เพศ 0.395  0.096 

อาย ุ  1.277 0.282 

ระดบัการศึกษา 0.240  0.158 

อายงุาน  1.277 0.282 

สถานภาพ  0.552 0.647 

รายไดต่้อเดือน  1.615 0.200 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายงุาน สถานภาพ และ

รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษทัท่ี

ปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ มีค่าความสําคญัอยู่ในระดบัมาก (X�= 4.02) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า การพฒันา

ความสามารถของบุคคล มีค่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X�= 4.23)  ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ มีค่า

ความสําคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X�= 4.22) ธรรมนูญในองค์การ มีค่าความสําคญัอยู่ในระดบัมาก (X�= 4.14)  

ความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตวั มีค่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (X�= 4.11)  ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ มีค่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.99)  ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน มีค่าความสาํคญั

อยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.91) การบูรณาการดา้นสังคม มีค่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.84)  ความเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์กบัสงัคม มีค่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (X�= 3.68) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 31 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

599 

ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์ความถดถอดพหุคูณแบบปกติของตวัแปร ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติใน 

 การทาํงาน ท่ีใชท้าํนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารของพนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษา 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรทํานาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดขีององค์การ 

B SE(b) B t p-value 

ค่าคงท่ี 2.208 0.328   6.738 0.000* 

ค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ 0.031 0.035 0.049 0.888 0.375 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 0.086 0.040 0.117 2.131 0.034* 

การพฒันาความสามารถของบุคคล -0.007 0.011 -0.033 -0.613 0.540 

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 0.024 0.062 0.03 0.380 0.704 

การบูรณาการดา้นสังคม -0.140 0.070 -0.178 -2.010 0.045* 

ธรรมนูญในองคก์าร 0.334 0.095 0.338 3.531 0.000* 

ความสมดุลในชีวิตงานและชีวติส่วนตวั -0.030 0.073 -0.037 -0.406 0.685 

ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม -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 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 พบวา่มีเพียง 4 ตวัแปร  คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (p = 0.034, β = 0.117) การบูร

ณาการดา้นสังคม (p = 0.045, β = -0.178) ธรรมนูญในองค์การ (p = 0, β = 0.338) ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั

สังคม (p = 0, β = -0.29) ท่ีส่งผลต่อการทาํนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารของพนกังานกลุ่มบริษทั

ท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  ซ่ึงสามารถอธิบายสรุปจากผลการทดสอบ

สมมติฐานไดว้่ามีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานบางส่วนโดยมีสัมประสิทธ์ิการทาํนายไดร้้อยละ 26.4  อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารของ

พนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไดอี้กร้อยละ 73.6 ดงันั้นสามารถ

เขียนสมการความถดถอดของคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารของพนกังานกลุ่ม

บริษัทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร = 2.208 ค่าคงท่ีของสัมประสิทธ์ิถดถอย + 0.086 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ -0.14 การบูรณาการดา้นสังคม +0.334 ธรรมนูญในองคก์าร -0.294 

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม Adjusted R047.0 = 2,r = 264.0 ,F = 059.3 ,p-value = 002.0 

 จากสมการจะเห็นว่า ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ธรรมนูญในองค์การ ในการ

ทํานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมในเขต

กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยั การบูรณาการดา้นสังคม ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคมในการ
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ทํานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมในเขต

กรุงเทพมหานคร   

  

7. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจยั คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของ

พนกังานกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยธรรมนูญในองค์การ มีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี 0.334 ซ่ึงมีทิศทางเดียวกันกบั

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ เน่ืองจากพนักงานมีโอกาสได้รับการเสนอช่ือเพ่ือได้รับการเล่ือน

ตาํแหน่งท่ีเท่าเทียมกัน ตามศักยภาพของพนักงานรายนั้ นๆ ซ่ึงไม่ยึดติดกับความอาวุโส โดยมีการกําหนด 

Succession Plan สําหรับพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม Job Competency และองค์การมีการกําหนดเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีชดัเจน (Career Path) ทาํใหพ้นกังานทราบถึงทิศทางในการเจริญกา้วหนา้ในสายงาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวรรณ บุญลอ้ม (2551) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

ความผูกพนัต่อองคก์าร และพฤติกรรมท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของขา้ราชการครูวิทยาลยัเทคนิคในพ้ืนท่ี

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานในด้านปัจจยัธรรมนูญในองค์การมีผลทางบวกกับ

พฤติกรรมท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของขา้ราชการครูวิทยาลยัเทคนิคในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ มีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี 

0.086 ซ่ึงมีทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ เน่ืองจากพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่ม

บริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น ย่อมไดรั้บความปลอดภยัในการทาํงาน ดว้ยลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบจึงมี

นโยบายดา้นความปลอดภยัท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชาดา บุญญาเดช (2553) ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิต

ในการทาํงานของพนักงานในบริษทัผลิตเคร่ืองสําอางแห่งหน่ึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ปัจจยัการบูรณาการดา้นสงัคม มีค่าสัมประสิทธ์ิ

ท่ี -0.140 ซ่ึงมีทิศทางตรงขา้มกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร เน่ืองจากพนกังานไดรั้บภาระงานท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ดงันั้นในการทาํงานพนกังานจึงตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตาํแหน่ง ในการทาํงานดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม และในบางกรณีการขอขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่าง อาจไม่ไดรั้บความ

ร่วมมือเท่าท่ีควร ส่งผลให้พนักงานเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันน้อยลง เพราะแต่ละคนจะทาํงานตามความ

รับผิดชอบของตนเอง จึงสะทอ้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

บุษบง พิบูลชยากาศ. (2554) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทาํงานและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ (กรณีศึกษา บริษทัอิหร่านแห่งหน่ึง) ผลการวิจยัพบว่า มีความสัมพนัธ์ทางลบระหวา่ง

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นการบูรณาการดา้นสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ปัจจัยความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม มีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี -0.294 ซ่ึงมีทิศ

ทางตรงขา้มกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ เน่ืองจาก ภาระงานท่ีพนักงานรับผิดชอบมีปริมาณ

ค่อนขา้งมาก ทาํใหไ้ม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมในการสร้างสมัพนัธ์ภาพท่ีดีระหวา่งพนกังานภายในองคก์าร และต่อ

สงัคม รวมถึงองคก์ารมีการกาํหนดกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ต่อสงัคมภายนอกนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

สาธิตา  วงค์กาไชย (2557) ได้ศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตในการ
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ทาํงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของกิจกการร่วมคา้ NWR-SBCC พบวา่ พนกังานกิจการร่วมคา้ 

NWR-SBCC มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจ คุณภาพชีวิตในการทาํงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  

 

7.  ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยัคร้ังนี ้

 (1) ด้านคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัใน

สังคมน้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังานภายในองคก์าร หรือสนบัสนุนการทาํประโยชน์เพ่ือสงัคมเพ่ิมมากข้ึน 

 (2) การคาํนึงถึงผูอ่ื้น ผูบ้ริหารควรมีการประเมินผลความพึงพอใจของพนกังานระหวา่งหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นการสะทอ้นการทาํงานและพฤติกรรมของพนักงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์การท่ีมีต่อกัน ในการ

ประสานงานต่างๆ กาํหนดทิศทาง การสร้างเสริมปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงาน หรือวางแผนงานเพ่ือให้งานเอ้ือ

ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจต่อการทาํงานของพนกังานมากข้ึน  

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป ควรมีการศึกษาตวัแปรดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

ในภาคธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผน กาํหนดแนวทางในการสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีของบุคลากร และนาํผลท่ีไดส่้งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการทาํงานต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ือง “การนาํทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยไ์ม่มีรูปร่างมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ ศึกษากรณี : 

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” เป็นการศึกษาการนาํทรัพยไ์ม่มีรูปร่างและทรัพยมี์รูปร่าง คือ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และไม้

ยืนตน้มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 โดยเปรียบเทียบกบั

หลกัประกนัแบบลอยของประเทศองักฤษและการประกนัหน้ีดว้ยทรัพยต์ามประมวลกฎหมายวา่ดว้ยเอกรูปวา่ดว้ย

การพาณิชยข์องประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมิไดก้าํหนดประเภททรัพยสิ์นแตกต่างจากประเทศไทยท่ีกาํหนดประเภท

ทรัพยสิ์นไว ้ซ่ึงส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัท่ีเป็นสิทธิชุมชนอนัมิใช่สิทธิเด็ดขาดของบุคคล

หน่ึงและสิทธิในการใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาตร์ท่ีตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขจึงตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขในกฎหมาย

หลกัประกนัทางธุรกิจวา่ตอ้งเป็นของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 หรือบริษทั

นั้นท่ีมีสิทธิใชเ้ท่านั้นหรือมีคณะกรรมการสิทธิชุมชนตามร่างพระราชบญัญติัสิทธิชุมชน พ.ศ. .... เพ่ือทาํการ

กาํหนดพ้ืนท่ีในการใชใ้หส้อดคลอ้งกบัชุมชนท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัและไมย้นืตน้ท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัควรมี

เง่ือนไขเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัพิบติัและโรคภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติในกฎกระทรวงเพ่ือลดความเสียหาย 

จึงตอ้งมีการแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายกาํหนดเง่ือนไขในการนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและไมย้ืนตน้มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ อีกทั้งปัญหาเร่ืองประเภทของผูรั้บหลกัประกนัท่ีถูกกาํหนดไว้

เพียงธุรกิจบางประเภท การกาํหนดรายละเอียดในเร่ืองการประเมินมูลค่า และการบงัคบัหลกัประกนัท่ีใหอ้าํนาจ

ผูรั้บหลกัประกนัและผูบ้งัคบัหลกัประกนัโดยไม่มีการกาํหนดวิธีการบงัคบัหลกัประกนั จึงควรมีการแกไ้ขให้มี

ธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาเป็นผูรั้บหลกัประกนั กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัผูป้ระเมินมูลค่าและ

วธีิการประเมินมูลค่า และกาํหนดการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
 

คาํสําคญั: ทรัพยมี์รูปร่าง  ทรัพยไ์ม่มีรูปร่าง  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  หลกัประกนัทางธุรกิจ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

604 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การประกันหน้ีดว้ยทรัพยข์องประเทศไทยแต่เดิมมีเพียงการจาํนองและจาํนําเท่านั้น แต่การจาํนอง

จะตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสท่ีักฎหมายกาํหนด ส่วนจาํนาํตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นแก่เจา้หน้ีผูรั้บจาํนาํดว้ย จึง

เป็นขอ้จาํกดัในการนาํทรัพยสิ์นมาใชด้าํเนินการทางธุรกิจทาํให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่อาจเขา้ถึง

เงินทุนในระบบได ้โดยกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจไดรั้บหลกัการมาจากหลกัประกนัแบบบลอย (Floating 

Charge) ของประเทศองักฤษและการประกนัหน้ีดว้ยทรัพย ์(Secured Transactions) ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี

เกิดจากทฤษฎีความยินยอมโดยปริยายและทฤษฎีการจาํนองทรัพยสิ์นในอนาคตท่ีสามารถนาํทรัพยสิ์นมาเป็น

หลกัประกนัแต่ไม่ตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นและจะถูกบงัคบัก็ต่อเม่ือมีเหตุบงัคบัหลกัประกนั ซ่ึงประเทศไทยไดน้าํ

หลกัการในกฎหมายแม่แบบวา่ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจ (Law on Secured Transactions) ของคณะกรรมาธิการ
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สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL)  มาอนุว ัติเป็นกฎหมายภายใน คือ 

พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

 การทาํสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นสัญญาระหวา่งผูรั้บหลกัประกนัและผูใ้ห้หลกัประกนั ซ่ึงผูรั้บ

หลกัประกนัทางธุรกิจมีการกาํหนดประเภทไวใ้นมาตรา 7 ประกอบมาตรา 3 จะตอ้งเป็นสถาบนัการเงินตาม

พระราชบัญญติัธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยจะตอ้งเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษทั

เครดิตฟองซิเอร์ รวมทั้งธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผูรั้บหลกัประกนัอีก

ประเภทหน่ึง คือ บริษทัประกนัชีวิตและบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเก่ียวกบั

ประกนัชีวิตหรือประกนัวินาศภยัโดยตรงหรือโดยออ้ม และนอกจากธุรกิจเก่ียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั

ประกนัชีวิตหรือบริษทัประกนัวินาศภยัแลว้ กฎกระทรวงกาํหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บหลกัประกนั พ.ศ. 2559 

กาํหนดให้บริษทัเก่ียวกับเงินทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นผูรั้บหลกัประกันได ้ดังนั้น ผูรั้บหลกัประกนัตาม

สัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น แมบ้ริษทัท่ีมีความพร้อมจะเป็นผูรั้บ

หลกัประกนัและมีความใกลชิ้ดกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแต่ถา้ไม่มีกฎหมายกาํหนดไวย้อ่มไม่อาจเป็น

ผูรั้บหลกัประกนัไดส่้งผลใหก้ารแข่งขนัการใหสิ้นเช่ือของผูรั้บหลกัประกนัมีนอ้ย 

 การนําทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกันตอ้งพิจารณาพระราชบญัญติัหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

มาตรา 8 และกฎกระทรวงท่ีกาํหนดประเภทของทรัพยสิ์นไว ้คือ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สินคา้คงคลงั เคร่ืองจกัร 

อสังหาริมทรัพย ์ทรัพยสิ์นทางปัญญา หากทรัพยสิ์นใดไม่มีกาํหนดไวไ้ม่อาจนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจได ้

โดยทรัพยสิ์นท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจจะมีทั้งทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างท่ีมีราคาและ

ถือเอาไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 137 และมาตรา 138 ซ่ึงทรัพยสิ์นมีรูปร่างจะตอ้งเป็น

มองเห็นดว้ยตาและสัมผสัได ้เช่น ท่ีดิน ไมย้ืนตน้ ส่วนทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างจะไม่อาจมองเห็นและสัมผสัได ้เช่น 

ทรัพยสิทธิ สิทธิ ทรัพยสิ์นทางปัญญา และทรัพยสิ์นท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์

หรือสังหาริมทรัพยก็์ได้รวมทั้ งสิทธิท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยต์ามคาํนิยามในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 และมาตรา 140 เม่ือพิจารณาประเภทของทรัพย์สินท่ีจะนํามาเป็น

หลกัประกนัทางธุรกิจไดแ้ลว้ทรัพยสิ์นท่ีน่าสนใจประเภทหน่ึง คือ ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดโดยปัจจยัทางดา้น

ธรรมชาติ (Natural Factor) หรือปัจจยัทางดา้นมนุษย ์(Human Factor) ท่ีเป็นวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

พฒันามาอยา่งยาวนานและมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ทางการเกษตรท่ีเป็นอาชีพสาํคญัอาชีพหน่ึงของประชาชน

ไทย คือ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพ ช่ือเสียง และคุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้ ซ่ึงส่ิงบ่งช้ี

ทางภูมิศาสาตร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น ผา้ไหมยกดอกลาํพูน ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยชา้ง ทุเรียนนนท์ 

มะขามหวานเพชรบูรณ์ โดยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 การคุม้ครองเป็นไปตามทฤษฎีการปกป้องคุม้ครองผูบ้ริโภคและทฤษฎี

การแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรมเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคมิให้เกิดความสับสนหลงผิดและให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้

ประกอบธุรกิจเพ่ือมิให้เกิดการแอบอา้งท่ีไม่เป็นธรรม สินคา้ท่ีไดรั้บการคุม้ครองจะแบ่งเป็นสินคา้ทัว่ไปและ

สินคา้เฉพาะ ไดแ้ก่ ขา้ว ไหม ไวน์ และสุรา ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตกลงทริปส์ 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs) แต่ในกรณีสินคา้เฉพาะนั้นความ

ตกลงทริปส์มีเพียงไวน์และสุราเท่านั้น โดยผูท่ี้มีสิทธิใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจและ
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ผูผ้ลิตในพ้ืนท่ีนั้นและตอ้งทาํตามเง่ือนไขจึงจะมีสิทธิใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ดงันั้น ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อนั

เป็นสังหาริมทรัพย ์เม่ือพิจารณาคาํวา่ “สังหาริมทรัพย”์ แลว้ยอ่มรวมถึงสิทธิท่ีเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ดว้ย 

การนํามาเป็นหลักประกันจึงอาจนําส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นสิทธิชุมชนและสิทธิในการใช้ส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนัได ้แต่อยา่งไรก็ดี สิทธิชุมชนมิใช่สิทธิเด็ดขาดของบุคคลใดบุคคลหน่ึงและสิทธิใน

การใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจจะตอ้งทาํอยา่งไร 

 การนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบมูลค่าท่ีจะนาํมาเป็น

หลกัประกนัจึงจะทาํการอนุมติัสินเช่ือหรือทาํการจาํหน่ายทรัพยสิ์นได ้แต่การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา

ตอ้งมีผูท่ี้ทาํการประเมินมูลค่า วิธีการประเมินมูลค่า และขอ้มูลประกอบในการประเมินมูลค่าดว้ย โดยผูป้ระเมิน

มูลค่าอาจเป็นผูป้ระเมินมูลค่าจากสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย สมาคมนกั

ประเมินอิสระไทย หรือผูป้ระเมินมูลค่าตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ซ่ึงคุณสมบติัในการเป็นผูป้ระเมินมูลค่าแตกต่างกนัโดยคุณสมบติัส่วนใหญ่จะกาํหนดไปในแนวทาง

ของอสังหาริมทรัพย ์ ส่วนการประเมินมูลค่าไมย้ืนตน้ท่ีมีมติใหอ้อกกฎกระทรวงนั้นธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรมีการทาํความตกลงกบัธนาคารตน้ไมใ้หท้าํการประเมินมูลค่าไมย้นืตน้ ดงันั้น คุณสมบติัของผู ้

ประเมินจึงแตกต่างกนัไปตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนวิธีการประเมินมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเป็นทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาจะมีประกาศร่วมกนัของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยกบัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ

ไทยท่ีไดก้าํหนดวธีิการประเมินไว ้คือ วธีิคิดจากอตัราทุน (Direct Capitalization Approach) และวธีิคิดลดกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) แต่การประเมินมูลค่าของไมย้นืตน้จะเป็นวิธีการวดัเสน้รอบวงซ่ึงจะมี

ค่ามาตรฐานโดยคณะวนศาสตร์ทาํการศึกษา และขอ้มูลประกอบท่ีใชใ้นการประเมินท่ีมีการกาํหนดในประกาศ

ร่วมของสมาคมทั้งสองดงักล่าวไดก้าํหนดขอ้มูลไวห้ลาย ๆ ประการ เช่น เอกสารหลกัฐาน รายละเอียดขอบเขต 

ระยะเวลาการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา แต่พึงสงัเกตไดว้า่แมจ้ะมีประกาศร่วมกนัของสมาคมวชิาชีพก็กาํหนด

คุณสมบติัของผูป้ระเมินมูลค่า วธีิการประเมินและขอ้มูลประกอบการประเมินก็ไม่ไดมี้ผลบงัคบัใชก้บัผูป้ระเมินท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกบัสมาคมวชิาชีพดว้ย อีกทั้ง คาํนึงถึงขอ้มูลประกอบจาํตอ้งท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ย 

 การบงัคบัหลกัประกนัทางธุรกิจตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จะแบ่งการบงัคบั

หลกัประกนัออกเป็นการบงัคบักิจการและการบงัคบัทรัพยสิ์น ซ่ึงการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการจะเป็นการ

บงัคบัโดยวิธีการจาํหน่ายตามท่ีผูบ้งัคบัหลกัประกนัเห็นสมควร ส่วนการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นผูรั้บ

หลกัประกนัมีสิทธิเขา้บงัคบัหลกัประกนัไดท้นัทีโดยไม่จาํเป็นตอ้งฟ้องคดีต่อศาลเวน้แต่ผูค้รอบครองทรัพยจ์ะไม่

ยินยอมส่งมอบให้ โดยการบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นทรัพยสิ์นจะจาํหน่ายดว้ยวิธีการประมูลโดยเปิดเผยหรือเอา

ทรัพยสิ์นหลุดเป็นสิทธิก็ไดห้ากเขา้เง่ือนไขตามกฎหมาย ดงันั้น การบงัคบัหลกัประกนัท่ีเป็นกิจการและทรัพยสิ์น

จึงมีผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการจาํหน่ายต่างกนัแต่ลว้นเป็นดุลพินิจของผูท่ี้จะบังคบัหลกัประกันโดยไม่มีการบญัญติั

กาํหนดวิธีการจาํหน่ายกิจการหรือทรัพยสิ์นวา่ตอ้งใชว้ิธีการใด แตกต่างกบัการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบั

คดีท่ีมีกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 ท่ีมีการกาํหนดวิธีการ

และขั้นตอนเพ่ือให้เป็นไปโดยยุติธรรม อีกทั้ งหากการบงัคบัหลกัประกันในกรณีท่ีจาํนวนหน้ีเหลือน้อยกว่า

หลกัประกนัทางธุรกิจและไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบงัคบัหลกัประกนัดว้ยการจาํหน่ายแลว้ แต่ก็ไม่มีบทบญัญติั

วา่ใหใ้ชว้ธีิการใดมีเพียงกฎหมายบญัญติัวา่การบงัคบัหลกัประกนัจะตอ้งจาํหน่ายหรือเอาหลุดเป็นสิทธิตามมาตรา 
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40 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญติัหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ซ่ึงการบังคบัชาํระหน้ีจาก

ทรัพย์สินเป็นไปตามหลักการต่าง ๆ คือ ทฤษฎีว่าด้วยสภาพบังคับ (The Sanction Theory) หลกัสุจริต (The 

Principle of Good Faith) และหลกัผูรั้บโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผูโ้อน (Nemo Dat Qui Non Habet) ก็เพ่ือให้เจา้หน้ี

ไดรั้บชาํระหน้ีอยา่งชอบธรรม การชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีจึงมิใช่วา่ตอ้งบงัคบัจาํหน่ายทรัพยสิ์นเสมอไปไม่ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือการศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑ์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกักฎหมาย

ทัว่ไปของการนาํทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั 

การประเมินมูลค่าหลกัประกนัทางธุรกิจและวธีิการบงัคบัหลกัประกนัธุรกิจ  

(2) เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชใ้นการนาํทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มี

รูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั การประเมินมูลค่าหลกัประกนัทางธุรกิจและวิธีการ

บงัคบัหลกัประกนัธุรกิจเพ่ือให้ทรัพยสิ์นท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัมีหลายประเภทและไม่ให้หลกัประกนัท่ีนาํมา

ประกนัไวสู้ญมูลค่าของสินทรัพย ์ 

(3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในหลกัประกันทางธุรกิจท่ีเกิดจากการนํา

ทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั การประเมินมูลค่า

หลกัประกนัทางธุรกิจและวธีิการบงัคบัหลกัประกนัธุรกิจ 

(4) เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างเก่ียวกบัส่ิง

บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์บางประเภทไม่อาจนาํมาเป็นหลกัประกนัไดแ้ละปัญหาท่ีหลกัประกนัทางธุรกิจลดมูลค่าลงจน

ทาํให้เกิดปัญหาต่อเจา้หน้ีในการบงัคบัหลกัประกนัโดยทางแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการนาํทรัพยสิ์นมี

รูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั การประเมินมูลค่าหลกัประกนั

ทางธุรกิจและวธีิการบงัคบัหลกัประกนัทางธุรกิจ 

 

3. สมมติฐาน 

 การกู้ยืมเงินท่ีใช้เก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจโดยนําส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และไมย้ืนตน้มาเป็น

หลกัประกนัมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและใชบ้งัคบัแก่เร่ืองน้ี คือ พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งพระราชบญัญติั

หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซ่ึงตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้มีการกาํหนดขั้นตอนและวิธีการในการรับจด

ทะเบียน การกาํหนดประเภทของทรัพยสิ์นใหน้าํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนัและการบงัคบัส่ิงบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์ท่ีใชห้ลกัประกนัทางธุรกิจแต่ยงัไม่มีการกาํหนดเง่ือนไขในการดาํเนินการนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

มาเป็นหลกัประกนัจึงยงัไม่มีความเหมาะสมกบัลกัษณะของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อนัเป็นสิทธิชุมชน โดยเม่ือ

เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ เช่น ประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีสามารถนาํทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกนั

ซ่ึงมิไดจ้าํกดัประเภทไว ้ผูว้จิยัจึงเห็นควรแกไ้ขบทกฎหมายในส่วนของพระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจโดย

การเพ่ิมเติมขอ้ความในส่วนของการนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั การประเมินมูลค่าส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีจะนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจและวิธีการบงัคบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนั
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ธุรกิจ เพ่ือให้กฎหมายมีความเหมาะสมในการบงัคบัใชก้บัสภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเป็นธุรกิจ

ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอนัเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

 

4. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาวจิยัน้ีเป็นการศึกษาขอบเขตของหลกัประกนัทางธุรกิจในทางทฤษฎี หลกัเกณฑ ์และมาตรการ

ทางกฎหมายเก่ียวกบัการนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจทั้งทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์น

ไม่มีรูปร่างและการบังคับหลักประกันโดยศึกษาหลักกฎหมายของประเทศไทยอันได้แก่ พระราชบัญญัติ

หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 พระราชกาํหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกาศต่าง ๆ และศึกษา 

Model Law ของ UNCITRAL และเทียบเคียงกับกฎหมายในระบบ Common Law อนัได้แก่กฎหมายประเทศ

องักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดจนศึกษาคาํพิพากษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. วธีิดําเนินการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้โดยใชว้ิธีศึกษาการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

โดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายท่ีเก่ียวกับการนําส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์รวมทั้งทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจและการบงัคบัหลกัประกนั โดยมีกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

พ.ศ. 2546 พระราชกาํหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ประกาศกระทรวงพฒันาธุรกิจการคา้ ตลอดจนศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตอิ์นเตอร์เน็ต

และขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) ท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัทางกฎหมายต่าง ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกบั

หลกักฎหมายของต่างประเทศกบัหลกักฎหมายของประเทศไทยแลว้นาํมาวเิคราะห์ สรุปผล เสนอแนะแนวทาง

และมาตรการแกไ้ขปัญหา 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 (1) เพ่ือทาํให้ทราบความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑ์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกักฎหมาย

ทัว่ไปของการนาํทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั 

การประเมินมูลค่าหลกัประกนัทางธุรกิจและวธีิการบงัคบัหลกัประกนัธุรกิจ 

 (2) เพ่ือทาํใหท้ราบมาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชใ้นการนาํทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มี

รูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั การประเมินมูลค่าหลกัประกนัทางธุรกิจและวิธีการ

บงัคบัหลกัประกนัธุรกิจเพ่ือให้ทรัพยสิ์นท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัมีหลายประเภทและไม่ให้หลกัประกนัท่ีนาํมา

ประกนัไวสู้ญมูลค่าของสินทรัพย ์

 (3) เพ่ือทาํให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการบงัคบัหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีเกิดจากการนาํ

ทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั การประเมินมูลค่า

หลกัประกนัทางธุรกิจและวธีิการบงัคบัหลกัประกนัธุรกิจ 
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 (4) เพ่ือทาํให้ทราบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง

เก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์บางประเภทไม่อาจนาํมาเป็นหลกัประกนัไดแ้ละปัญหาท่ีหลกัประกนัทางธุรกิจลด

มูลค่าลงจนทาํใหเ้กิดปัญหาต่อเจา้หน้ีในการบงัคบัหลกัประกนัโดยทางแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการนาํ

ทรัพยสิ์นมีรูปร่างและทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่างเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั การประเมินมูลค่า

หลกัประกนัทางธุรกิจและวธีิการบงัคบัหลกัประกนัธุรกิจ 

 

7. ผลการวจัิย 

 ผูรั้บหลกัประกนัตามกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจของประเทศไทยจะตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีกาํหนดไว้

ตามกฎหมายแตกต่างกบัหลกัประกนัแบบลอย (Floating Charge) ของประเทศองักฤษและการประกนัหน้ีดว้ย

ทรัพย ์(Secured Transactions) ของประเทศสหรัฐอเมริกามิไดมี้การกาํหนดหา้มมิใหบุ้คคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เป็นผูรั้บหลกัประกนัและไม่ไดก้าํหนดประเภทของผูรั้บหลกัประกนั หากผูท่ี้เล็งเห็นมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีนาํมา

เป็นหลกัประกนัสามารถเขา้มาเป็นผูรั้บหลกัประกนัไดซ่ึ้งอาจเป็นการเก้ือหนุนกนัของธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั 

ซ่ึงการกาํหนดประเภทของผูรั้บหลกัประกนัมิไดเ้ป็นการรับรองว่าผูรั้บหลกัประกนัจะไม่เอารัดเอาเปรียบผูใ้ห้

หลกัประกนัท่ีมีอาํนาจต่อรองนอ้ยกวา่เน่ืองจากป้องกนัการเกิดหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) และการเกิดโอกาสใหผู้ท่ี้มี

ความพร้อมท่ีจะเป็นผูรั้บหลกัประกนัย่อมเป็นการทาํให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ถึงเงินทุนไดง่้ายข้ึน 

 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็นทรัพยสิ์นมีมูลค่าเน่ืองจากไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายอนัเกิดจากทฤษฎี

การปกป้องคุม้ครองผูบ้ริโภคและทฤษฎีการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและมีกฎหมายใหน้าํมาเป็นหลกัประกนั

ไดต้ามทฤษฎีความยินยอมโดยปริยายและทฤษฎีการจาํนองทรัพยสิ์นในอนาคตท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัมีสิทธิใชส่ิ้ง

บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จนกวา่จะมีเหตุบงัคบัหลกัประกนั ซ่ึงการนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนั คือ การ

นาํสิทธิชุมชนหรือสิทธิในการใชข้องส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจนั้นจาํเป็นตอ้งเป็นสิทธิ

ตามท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้แต่ตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของสิทธิ คือ ถา้เป็นสิทธิชุมชนท่ีมิใช่สิทธิของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงแลว้การท่ีบุคคลใดจะนาํมาเป็นหลกัประกนัธุรกิจยอ่มไม่อาจทาํไดแ้ต่บุคคลท่ีเป็นเจา้ของคือ

คนในชุมชนนั้น ๆ หากกรณีเป็นการนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนหรือบริษทัท่ีตั้งข้ึนจาก

ชุมชนท่ีมีสิทธิทั้งหมด เช่น กาแฟดอยชา้ง ซ่ึงนอกจากจะเกิดจากการตั้งข้ึนของชุมชนแลว้ยงัมีกระบวนการผลิตท่ี

เป็นความลบัทางการคา้จึงไม่อาจมีผูใ้ดเลียนแบบได ้ดงันั้น วสิาหกิจชุมชนหรือบริษทัท่ีก่อตั้งจากคนในชุมชนนั้น

ทั้งหมดยอ่มไม่มีขอ้โตแ้ยง้ในการนาํสิทธิชุมชนมาเป็นหลกัประกนั แต่หากวสิาหกิจชุมชนหรือบริษทัท่ีก่อตั้งจาก

ชุมชนท่ีเป็นเพียงบางส่วนของพ้ืนท่ีท่ีมีการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้นอาจจะตอ้งมีการจดัการกาํหนดพ้ืนท่ีท่ีคน

ในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเฉพาะพ้ืนท่ีนั้นท่ีจะนํามาใช้เป็นหลกัประกันทางธุรกิจโดยอาศัยอาํนาจตามร่าง

พระราชบญัญติัสิทธิชุมชน พ.ศ. .... ท่ีชุมชนจะเป็นผูท้รงสิทธิท่ีจะจดัการ บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์อย่าง

เจา้ของรวมตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 8 โดยคณะกรรมการท่ีมีชุมชนในการร่วมตดัสินใจเน่ืองจากส่ิงบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์ท่ีมีมูลค่าแมก้ารคุม้ครองจะยงัมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีให้

การคุม้ครองโดยกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ในการให้ใชเ้คร่ืองหมายรับรองถา้หากมีการใชจ้นเกิดความหมาย

พิเศษ (Secondary Meaning) ยอ่มนาํไปจดทะเบียนเป็นเคร่ืองหมายการคา้ได ้แต่อยา่งไรก็ดี ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
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ยงัสามารถใชก้บัไมย้ืนตน้ท่ีจะมีการกาํหนดในกฎกระทรวงจาํนวน 58 ชนิดดว้ย ยอ่มเป็นทรัพยสิ์นอีกประเภท

หน่ึงท่ีจะเพ่ิมมูลค่าแก่ทรัพยสิ์นท่ีจะนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ ส่วนสิทธิในการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้น

ไม่อาจท่ีจะนาํมาเป็นหลกัประกนัไดโ้ดยลาํพงัเน่ืองจากผูท่ี้ไดสิ้ทธิจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีข้ึนทะเบียนตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 แต่อาจนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจพร้อมกบักิจการ

หรือไมย้นืตน้ไดเ้น่ืองจากผูท่ี้ทาํการซ้ือจากการบงัคบัหลกัประกนัสามารถใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กบัสินคา้ท่ีเกิด

จากกิจการหรือไมย้นืตน้ท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัไดท้นัที 

การประเมินมูลค่าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นหลกัประกนัเม่ือทาํการพิจารณาการประเมินมูลค่าของ

ประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวกบัการประเมินทรัพยสิ์นทางดา้นภาษี โดยประเทศองักฤษจะมี

หน่วยงานท่ีเรียกวา่สาํนกังานประเมินมูลค่า (Valuation Office Agency) ทาํหนา้ท่ีประเมินทรัพยสิ์นมีรูปร่างและ

หน่วยงานประเมินมูลค่าหุน้และทรัพยสิ์น (Shares and Assets Valuation) ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นไม่มีรูปร่าง 

ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกรมสรรพากร (Internal Revenue Service) ซ่ึงจะมีสาํนกังานความรับผิดชอบของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพ (Office of Professional) จึงแตกต่างกบัประเทศไทยท่ีไม่มีหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลโดยเฉพาะ 

หากมีหน่วยงานท่ีกาํกับดูแลย่อมทาํให้ผูป้ระเมินมูลค่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการ

ประเมินมูลค่า ส่วนวิธีการประเมินมูลค่าของประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกามีการคิดคน้วิธีการท่ี

เหมาะกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ ซ่ึงประเทศไทยแมจ้ะมีวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ี แต่ไม่มี

วิธีการประเมินส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะและมีขอ้มูลประกอบท่ีเหมาะสมด้วยเม่ือพิจารณาถึงประเทศ

องักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีขอ้แตกต่างจากประเทศไทย คือ ผลกระทบทางดา้นกฎหมาย ภาษี การเงิน 

ขอ้สัญญา หรือดา้นธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อการประเมินมูลค่า จึงเห็นว่าตอ้งมีการกาํหนดวิธีการประเมินเฉพาะและ

ขอ้มูลประกอบสาํหรับส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์รวมทั้งไมย้ืนตน้ท่ีธนาคารตน้ไมใ้ชแ้ต่ยงัมิไดมี้การกาํหนดให้เป็น

วธีิการประเมินท่ีนาํไปใชก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ ดว้ย เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

การบงัคบัหลกัประกนัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นหรือท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจการตาม

กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจของไทยนั้นมีความแตกต่างกนั หากเป็นกิจการจะมีการตั้งผูบ้งัคบัหลกัประกนัท่ี

เหมือนกบัผูดู้แลและบงัคบัหลกัประกนั (Receiver) ของประเทศองักฤษในเร่ืองหลกัประกนัแบบลอย ส่วนการ

บงัคบัทรัพยสิ์นจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีผูรั้บหลกัประกนัสามารถบงัคบัไดเ้องทนัทีตาม 

Uniform Commercial Code Section 9 ในเร่ืองการนําทรัพย์สินมาเป็นประกัน (Secured Transactions) ซ่ึงการ

บงัคบัหลกัประกนัของผูรั้บหลกัประกนัท่ีมีความรวดเร็วในการบงัคบัหลกัประกนัอาจเกิดความไม่ยติุธรรมในการ

ดาํเนินการไดอ้นัไม่เป็นไปตามหลกัสุจริตทาํให้ลูกหน้ียงัคงตอ้งรับผิดในหน้ีท่ีเหลือหลงัจากบงัคบัหลกัประกนั

แลว้ โดยผูรั้บหลกัประกนัอาจทาํการจาํหน่ายอย่างรวดเร็วโดยไม่คาํนึงถึงราคาท่ีจะไดรั้บจึงควรท่ีจะมีผูบ้งัคบั

หลกัประกนัในการบงัคบัหลกัประกนัทุกประเภทเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่เจา้ของทรัพยสิ์น โดยมีการกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบงัคบัหลกัประกนัอยา่งเช่นกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการขาย

ทอดตลาด พ.ศ. 2559 ท่ีจะกาํหนดถึงวธีิการเพ่ือใหเ้ป็นไปดว้ยความยติุธรรม แต่อยา่งไรก็ดี วธีิบงัคบัหลกัประกนั

ทางธุรกิจในกรณีหน้ีมีจาํนวนนอ้ยกวา่มูลค่าของหลกัประกนัและหลกัประกนัยงัคงมีรายไดเ้พ่ือท่ีจะนาํมาชาํระ

หน้ีไดใ้นอนาคต เช่น การตั้งผูจ้ดัการอสังหาริมทรัพยห์รือกิจการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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มาตรา 360 เพ่ือจดัการรายไดท่ี้เกิดจากอสังหาริมทรัพยห์รือกิจการเพ่ือนาํมาชาํระหน้ีโดยมีการกาํหนดเง่ือนไขวา่

ตอ้งไม่เป็นภาระแก่ผูรั้บหลกัประกนัและเพ่ือความยติุธรรมแก่ผูใ้หห้ลกัประกนั 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เร่ืองการกาํหนดประเภทของผูรั้บหลกัประกันตามกฎหมายหลกัประกันทางธุรกิจควรมีการ

บญัญติัให้ผูท่ี้มีความพร้อมในการให้สินเช่ือขออนุญาตเป็นผูรั้บหลกัประกนัโดยการออกกฎกระทรวงโดยอาศยั

อาํนาจตามพระราชบัญญัติหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 เพ่ือเป็นการคดักรองผูท่ี้จะเป็นผูรั้บ

หลกัประกนั  

(2) การนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นสิทธิชุมชนไปเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการ

กาํหนดรายละเอียดเง่ือนไขใหมี้การอนุญาตจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการสิทธิชุมชนตามร่างพระราชบญัญติั

สิทธิชุมชน พ.ศ. .... และกาํหนดวธีิการเพ่ือมิใหชุ้มชนท่ีไม่เก่ียวขอ้งตอ้งถูกบงัคบัสิทธิไปโดยมิชอบ  

(3) การประเมินมูลค่าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และไมย้ืนต้นควรมีการคิดวิธีการประเมินมูลค่าท่ี

เหมาะสมและมีการกาํหนดใหมี้การประเมินโดยคาํนึงถึงผลกระทบทางดา้นกฎหมาย ภาษี และขอ้สัญญา รวมทั้ง

ตอ้งมีการกาํหนดคุณสมบติัของผูป้ระเมินมูลค่าใหมี้ความรู้ความสามารถในการประเมินทรัพยสิ์นแต่ละประเภท

โดยกาํหนดให้สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการประเมินทรัพยสิ์นในตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนดรายละเอียดในเร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

(4) การบังคับหลักประกันจําเป็นต้องมีผู ้บังคับหลักประกันท่ีไม่มีส่วนได้เสียในการบังคับ

หลักประกันจึงต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีอํานาจบังคับ

หลกัประกนัทุกประเภทโดยให้กองทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

ควบคุมดูแลและกาํหนดวิธีการบงัคบัหลกัประกนัเพ่ือให้เกิดความชดัเจนถึงหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติั

ต่อไป รวมทั้ งอาจมีการนําวิธีการตั้งผูจ้ ัดการอสังหาริมทรัพยห์รือกิจการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้ งผูใ้ห้

หลกัประกนัและผูรั้บหลกัประกนั 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เจตนารมณ์ของกฎหมายหลกัประกันทางธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้ถึง

เงินทุนในระบบไดแ้ละหลุดพน้จากเงินทุนนอกระบบ จึงควรมีการศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัในการขออนุญาตเป็น

ผูรั้บหลกัประกนั  

(2) การนาํส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นสิทธิชุมชนมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจตอ้งมีการศึกษาถึง

รายละเอียดของคณะกรรมการสิทธิชุมชนตามร่างพระราชบญัญติัสิทธิชุมชน พ.ศ. .... และการแบ่งสิทธิชุมชนท่ี

จะนาํมาเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจ  

(3) การตั้งหน่วยงานเพ่ือกาํกบัดูแลในเร่ืองคุณสมบติัผูป้ระเมินมูลค่า วิธีการประเมินมูลค่า และ

ขอ้มูลประกอบท่ีใชป้ระเมินมูลค่าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และไมย้นืตน้จาํเป็นตอ้งมีการศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 

(4) การบงัคบัหลกัประกนัย่อมมีขั้นตอนและวิธีการท่ีหลากหลายจึงควรกาํหนดให้มีความชดัเจน

ในทางปฏิบติั จึงควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และขั้นตอนการบงัคบัหลกัประกนัดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใหค้วามสาํคญัและการรับรู้กลยทุธ์การตลาดบริการ (Q-MARK) ของลูกคา้ร้านเบเกอร่ีใน

จงัหวดัภูเก็ต มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการใหค้วามสาํคญักบักลยทุธ์การตลาดบริการ (Q-MARK) จาํแนกตาม

ลกัษณะประชากรของลูกคา้ และ 2) ศึกษาการรับรู้กลยุทธ์การตลาดบริการ (Q-MARK) จาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรของลูกคา้   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากลูกคา้ร้านเบเกอร่ีใน

จงัหวดัภูเก็ต จาํนวน 400 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย Independent Sample  t-test 

และ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นชายและหญิงเท่ากนั 

มีอายุ 20 ปีหรือตํ่ากว่า กาํลงัศึกษาหรือมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายได ้10,000 บาท

หรือตํ่ากว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลูกคา้เพศชายให้ความสําคญักบักลยทุธ์ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์

มากกว่าลูกคา้เพศหญิง  และลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ให้ความสําคญักบักล

ยทุธ์ดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมากกวา่ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสูง

กวา่ และยงัพบวา่ 2) ลูกคา้เพศหญิงรับรู้การใชก้ลยทุธ์ราคาเหมาะสมกบัตลาดมากกวา่ลูกคา้เพศชาย และลูกคา้ท่ีมี

ระดบัการศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รับรู้การใชก้ลยุทธ์การส่ือสารตลาดแบบบูรณาการมากกวา่

ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสูงกวา่  และลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. รับรู้การใชก้ลยทุธ์การส่ือสารตลาดแบบบูรณาการมากกวา่ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาหรือกาํลงัศึกษา

ปริญญาตรีและสูงกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q-MARK) ร้านเบเกอร่ี  จงัหวดัภูเก็ต 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การรับประทานขนมปัง ขนมอบเป็นท่ีนิยมมานาน และไดเ้ผยแพร่จนไดรั้บความนิยมแพร่หลายกลายมา

เป็นอาหารหลกัประจาํวนั มีการพฒันารูปแบบของขนมออกเป็นอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ เคก้และของหวานต่างๆ 

และสามารถรับประทานร่วมกบัชากาแฟไดด้ว้ย ปัจจุบนัขนมอบเบเกอร่ีไดรั้บความนิยมทัว่โลก มีการพฒันา

รูปแบบของขนมอยา่งต่อเน่ือง ให้สามารถรับประทานไดใ้นทุกโอกาส ทุกเวลาและทุกสถานท่ี (ศูนยว์ิจยักสิกร

ไทย, 2551) อุตสาหกรรมเบเกอร่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเมืองท่ีมีชีวิตท่ี

เร่งรีบและตอ้งการความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารวา่ง โดยปริมาณการบริโภคขนมปังของคนไทยท่ี

ยงัมีเพียง 2-3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ถือว่ายงันอ้ยเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น 10-15 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 

หรือรัสเซีย 80-90 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จึงยงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก   ในดา้นปริมาณการผลิตก็มีอตัราเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ืองเฉล่ีย 5.8-6.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  โดยในปี 2557 ไทยมีการผลิตเบเกอร่ีมากกว่า 176,000 ตนั ในดา้น

สภาวะการแข่งขนันอกจากแบรนดใ์หญ่ เช่น ฟาร์มเฮาส์ เอสแอนดพี์ และซีพี  การเปิดร้านกาแฟ ร้านเบเกอร่ีขนาด

เลก็ในชุมชนเมือง และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน และเพ่ิมการแข่งขนัในตลาดเบเกอร่ี

มากยิ่งข้ึน มูลค่ารวมของการตลาดร้านเบเกอร่ีในชุมชนเมืองมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และ
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เติบโตอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันตลาดเบเกอร่ีของไทยมีมูลค่าประมาณ 22.3 พนัลา้นบาท เติบโต 7 เปอร์เซ็นต์ 

แบ่งเป็นขนมปัง 12.8 พนัลา้นบาท เคก้ 5 พนัลา้นบาท พายและขนมอบ 4.4 พนัลา้นบาท  อุตสาหกรรมเบเกอร่ี

ไทยมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตต่อไป เพราะตลาดเบเกอร่ียงัไม่ถึงจุดอ่ิมตวั โดยเฉพาะในส่วนของเบเกอร่ีสดยงัเป็น

การแข่งขนักนัเองของผูผ้ลิตในประเทศเป็นสําคญัไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็ก เพราะผูผ้ลิตไทยเหล่าน้ีมี

ความเขา้ใจดีว่าผูบ้ริโภคคนไทยมีแนวโน้มความตอ้งการรูปแบบและรสชาติอย่างไร (ประเวศวฒิุ ไรวา, 2559)

ดงันั้น การท่ีธุรกิจเบเกอร่ีจะอยูร่อดไดห้รือไม่นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างตราสินคา้ และบริการให้เป็นท่ีรู้จกั

ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้สามารถจดจาํได ้และผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ รวมไปถึงบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 

โอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในธุรกิจน้ีจะตอ้งมีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นในสายตาผูบ้ริโภค และรักษาคุณภาพให้

สมํ่าเสมอ รวมทั้งตอ้งปรับรูปแบบสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือสร้างความพึง

พอใจสูงสุดในการบริโภค และให้กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง (กนิษฐ์กานต ์พรหมราษฎร์, 2556) เพราะฉะนั้นการ

เลือกลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีมีการเติบโตทางการท่องเท่ียวสูง จึงถือเป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจให้ประสบ

ความสาํเร็จได ้จงัหวดัภูเก็ตจึงถือเป็นหน่ึงในตวัเลือกท่ีน่าสนใจลงทุน ดว้ยจงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งกา้วกระโดดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวและผูม้าเยี่ยม

เยือน 5.47 ลา้นคน และในปี 2559 เพ่ิมเป็น 13.41 ลา้นคน (สํานักงานสถิติจงัหวดัภูเก็ต, 2561)  จงัหวดัภูเก็ตมี

ร้านเบเกอร่ีเปิดให้บริการจํานวนมากเพ่ือให้บริการทั้ งคนท้องถ่ินและนักท่องเท่ียว  ในเว็บไซต์วงใน 

Wongnai.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการยอมรับเร่ืองการแนะนาํร้านอาหารประเภทต่างๆ ไดเ้ผยแพร่บทความ

เร่ือง “50 ร้านเคก้ในภูเก็ต สายหวานตอ้งตามไปเช็กอิน” (2561) เพ่ือแนะนาํร้านเบเกอร่ีท่ีนกัท่องเท่ียวควรไปชิม 

และเวบ็ไซต ์TripAdvisor ไดเ้ผยแพร่บทความแนะนาํ 25 ร้านเบเกอร่ีท่ีควรไปชิมในจงัหวดัภูเก็ต (2561)  ซ่ึงเป็น

สัญญาณบ่งช้ีว่ามีร้านเบเกอร่ีท่ีมีคุณภาพจาํนวนมากในจงัหวดัภูเก็ต  คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการให้

ความสําคญัและการรับรู้กลยทุธ์การตลาดบริการสําหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q-MARK) ของธุรกิจเบเกอร่ีในจงัหวดั

ภูเก็ต เพ่ือนาํผลการศึกษามาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการร้านเบเกอร่ีในจงัหวดัภูเก็ตใชใ้นการบริหารจดัการ 

และพฒันาธุรกิจเบเกอร่ี รวมทั้งการจดัทาํกลยทุธ์การตลาดบริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคและสามารถแข่งขนักบัร้านคู่แข่งได ้  ในการกาํหนดตวัแปรเพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั  ผูว้ิจยั

พบว่ามีงานวิจยัท่ีใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 7p หรือ 4p จาํนวนมาก  ในงานวิจยัน้ี จึงเลือกใชก้ลยุทธ์

การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q-MARK) ซ่ึงเป็นโมเดลกลยทุธ์ท่ีพฒันาโดยกนิษฐ์กานต ์พรหมราษฎร์ 

(2556) ซ่ึงเป็นโมเดลรูปแบบใหม่ และมีความน่าสนใจมาพัฒนาเป็นกรอบการวิจัย  กลยุทธ์ Q-MARK 

ประกอบด้วย Q = Quality Product คุณภาพผลิตภณัฑ์  M = Marketable Price of IMC ราคาเหมาะสมกับตลาด 

และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  A = Attractive Ambiance สภาพแวดลอ้มดึงดูดให้ลูกคา้เขา้ร้าน  R = 

Retail Strategy (Bakery Store Atmosphere + Welcoming Display) การสร้างสรรค์บรรยากาศ และการจดัระบบ

การแสดงผลิตภณัฑ ์และK = Key Bakery Service Staff บุคลากรท่ีทาํงานเชิงรุก  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาความสาํคญัของกลยทุธ์การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q – MARK) ในมุมมองของ

ลูกคา้จาํแนกตามลกัษณะประชากร  
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 (2) เพ่ือศึกษาการรับรู้กลยุทธ์การตลาดบริการสําหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q-MARK) ในมุมมองของลูกคา้

จาํแนกตามลกัษณะประชากร 

  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมาย คือ ลูกคา้ของร้านเบเกอร่ีในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงไม่ทราบ

จาํนวนท่ีแน่นอน ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ Yamane (1967) จึงใชว้ธีิการคาํนวณ

แบบไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 และความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงคาํนวณแลว้

ควรเก็บขอ้มูล 400 ชุด ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก 

 4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร 

(1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได ้

(2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กลยทุธ์การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q-MARK) ประกอบดว้ย 7 กลยทุธ์ 

          1. กลยทุธ์การสร้างสรรคบ์รรยากาศ (การจดัตกแต่งร้านและการจดัวางสินคา้ท่ีสวยงามดึงดูดความ

สนใจของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการ) 

         2. กลยทุธ์บุคลากรทาํงานเชิงรุก (การพฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการลูกคา้) 

         3. กลยทุธ์การจดัสภาพแวดลอ้มดึงดูดใหเ้ขา้ร้าน (การออกแบบร้านใหส้ะดุดตา ดึงดูดความสนใจ

ของลูกคา้) 

         4. กลยทุธ์การจดัระบบการแสดงผลิตภณัฑ ์(การสร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ เบเกอร่ี

รสชาติอร่อยและไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้) 

ความสาํคญัและการรับรู้ Q-MARK 

1. กลยทุธ์การสร้างสรรคบ์รรยากาศ 

2. กลยทุธ์บุคลากรทาํงานเชิงรุก  

3. กลยทุธ์การจดัสภาพแวดลอ้มดึงดูดใหเ้ขา้ร้าน  

4. กลยทุธ์การจดัระบบการแสดงผลิตภณัฑ ์ 

5. กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

6. กลยทุธ์คุณภาพผลิตภณัฑ ์ 

7. กลยทุธ์ราคาเหมาะสมกบัตลาด 

 

ลกัษณะทางประชากร 

1. เพศ   4. สถานภาพ  

2. อาย ุ   5. อาชีพ  

3. ระดบัการศึกษา  6. รายได ้
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         5. กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (การประยกุตใ์ชส่ื้อและการติดต่อส่ือสารไปยงั

ลูกคา้ในหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์) 

         6. กลยทุธ์คุณภาพผลิตภณัฑ ์(การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ไดม้าตรฐานเดียวกนั) 

         7. กลยทุธ์ราคาเหมาะสมกบัตลาด (การตั้งราคาใหมี้ความเหมาะสมกบัลกัษณะของเบเกอร่ี และ

ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัคุณาภาพของผลิตภณัฑ)์  

 4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ในการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั 

ส่วนท่ี 1 คาํถามเชิงประชากรเป็นตวัเลือก  ส่วนท่ี 2 ถามเก่ียวกบัความสาํคญั และส่วนท่ี 3 ถามเก่ียวกบัการรับรู้ 

โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีระดบัความสาํคญัหรือเห็นดว้ยตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยท่ี 1 มีระดบัความสาํคญั/

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด และ 5 มีระดับความสําคญั/เห็นดว้ยมากท่ีสุด  คณะผูว้ิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถามดว้ยวิธี IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน และหาค่า Cronbach Alpha สําหรับแต่ละตวัแปรเพ่ือ

ตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือก่อนนาํไปเก็บขอ้มูล โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.74 – 0.98 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  (1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 

ชุด เม่ือผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว้ ไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือ

ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป  

  (2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาและคน้ควา้จากขอ้มูลเอกสารวิชาการ 

บทความ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวจิยั 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยนําข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคาํนวนณหาค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ค่าร้อยละ และ

ค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Independent Sample t-test และ One-way ANOVA 

โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย  

 จากการศึกษาการให้ความสาํคญัและการรับรู้กลยทุธ์การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q-MARK) 

ของธุรกิจเบเกอร่ีในจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงจาํนวนเท่ากนั มีอาย ุ20 ปี

หรือตํ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 35.0 สาํเร็จหรือกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีสถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 65.5  โดยผูบ้ริโภคมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 บาทหรือตํ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 34.8  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริโภคในการใชก้ลยทุธ์การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบ

เกอร่ี (Q-MARK) พบวา่ค่าเฉล่ียการใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริโภคต่อการใชก้ลยทุธ์การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบ

เกอร่ี (Q-MARK) เรียงตามลาํดบัไดด้งัน้ี กลยทุธ์คุณภาพผลิตภณัฑ ์(4.45) กลยทุธ์การจดัการสภาพแวดลอ้มดึงดูด  

(4.30) กลยทุธ์บุคลากรทาํงานเชิงรุก (4.27) กลยทุธ์การสร้างบรรยากาศ (4.07) กลยทุธ์การจดัการระบบการแสดง

ผลิตภณัฑ ์(3.79) กลยทุธ์ราคาเหมาะสมกบัตลาด (3.77) และกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (3.44) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัธิกา แกว้ศิริ (2560) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์าก

ท่ีสุด 
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6. ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะใหค้วามสาํคญักบักลยทุธ์การตลาดบริการ 

(Q – MARK) ท่ีแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่1 ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรและกลยทุธ์การตลาดบริการ (Q-MARK) 
 

ตัวแปร ลกัษณะทางประชากร t-test ANOVA sig 

กลยทุธ์คุณภาพผลิตภณัฑ ์ เพศ 1.93*  0.05 

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ระดบัการศึกษา  2.72* 0.02 

 

 กลยทุธ์การตลาดบริการสาํหรับธุรกิจเบเกอร่ี (Q-MARK) ดา้นกลยทุธ์คุณภาพผลิตภณัฑมี์ความสาํคญั

แตกต่างกันตามลกัษณะประชากรด้านเพศอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  กล่าวคือลูกคา้เพศชายให้

ความสําคญัมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงอาจสนใจมิติอ่ืนมากกว่า เช่น ราคา  และลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกันให้

ความสาํคญักบักลยทุธ์ Q-MARK ดา้นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ  เม่ือใช้สถิติ LSD วิเคราะห์ต่อพบว่าลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ให้

ความสาํคญัมากกว่าลูกคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสูงกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของกิตติภพ สงเคราะห์ (2555) ท่ีพบวา่ลูกคา้ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะรับรู้กลยทุธ์การตลาดบริการ (Q – 

MARK) ท่ีแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่2 ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์และการรับรู้กลยทุธ์การตลาดบริการ (Q-MARK) 
 

ตัวแปร ลกัษณะทางประชากร t-test ANOVA sig 

กลยทุธ์ราคาเหมาะสมกบัตลาด เพศ 2.07*  0.04 

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ระดบัการศึกษา  2.72* 0.02 

  

ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัจะรับรู้กลยุทธ์ Q-MARK ดา้นกลยุทธ์ราคาเหมาะสมกบัตลาดแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ โดยลูกคา้เพศหญิงใหค้วามสาํคญัมากกวา่ลูกคา้เพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานดา 

เสือจาํศีล (2555) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกันให้ความสําคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา

แตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัพบวา่ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะรับรู้กลยทุธ์ Q-MARK ดา้นกลยทุธ์การส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการแตกต่างกัน เม่ือใช้สถิติ LSD วิเคราะห์ต่อพบว่าลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่า

มธัยมศึกษาตอนปลายรับรู้การใช้กลยุทธ์การส่ือสารตลาดแบบบูรณาการมากกว่าลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และสูงกว่า รวมทั้ง ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จะรับรู้

มากกว่าลูกคา้ท่ีมีระดับการศึกษาหรือกาํลงัศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเครือมาศ มีเกษม (2554) ท่ีพบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่
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ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค

อาหารจานด่วนในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั  

   (1) ในการประกอบธุรกิจเบเกอร่ี ผูป้ระกอบการควรตระหนกัถึงคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นลาํดบั

แรก  เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ลูกคา้ตอ้งการไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ  ผูป้ระกอบการควรใส่

ใจในทุกขั้นตอนการผลิตให้มีมาตรฐานเดียวกนั  มีการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของสินคา้ให้มีความแปลก

ใหม่ ซ่ึงการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมีความแปลกใหม่จะเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง เป็นการ

รักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่   

     (2) ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยทุธ์การตลาดในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือรักษากลุ่มลูกคา้และเพ่ิมยอดการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โดยวางแผนกลยทุธ์ในแต่ละดา้นใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ เช่น ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการ

ตอ้งคาํนึงถึงรสชาติและคุณภาพของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีเป็นหลกั รวมถึงความหลากหลายทางดา้นผลิตภณัฑ ์และ

ความสดใหม่ของผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ควรกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของสินคา้ ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด ใชก้ารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ Social Media และดา้นการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ควรใส่ใจในบรรจุภณัฑ ์เช่น หากลูกคา้ซ้ือกลบับา้น ควรจดักล่องให้เหมาะสมกบัเบเกอร่ีท่ีขายและ

ภาพลกัษณ์ของร้าน รวมไปถึงการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม เพ่ือดึงดูดความสนใจใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ 

8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือทาํการวจิยัคร้ังต่อไป 

     (1) การศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลเฉพาะผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงหากทาํการศึกษาคร้ัง

ต่อไป ผูว้ิจยัแนะนาํให้เก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในจงัหวดัภูเก็ต เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของพฤติกรรมการใหค้วามสาํคญัและการรับรู้ Q-MARK ระหวา่งผูบ้ริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ 

     (2) ควรศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัปัจจยัความสาํเร็จของร้านเบเกอร่ีในจงัหวดัท่องเท่ียวอ่ืนๆ เพ่ือจะ

ไดท้ราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ ซ่ึงเป็นโอกาสในการนาํขอ้มูลไปใชป้รับปรุง และพฒันาประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง “การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ปักชนเผ่ามง้ บ้านแม่สาน้อย ด้วยระบบดิจิทัล

คอมเมิร์ซภายใตโ้ครงการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP)  อาํเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์หน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  ของชุมชนบา้นแม่สานอ้ย ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คณะผูว้จิยั

ไดด้าํเนินการสํารวจจากผูป้ระกอบการ โดยกลุ่มตวัอย่างจากผูป้ระกอบการ OTOP กลุ่มตวัอย่างอายุ  41-50 ปี  

มีจาํนวนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ  มีอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.8  รองลงมาคือ 

มีอาย ุ20-40 คิดเป็นร้อยละ 18.7 ในดา้นการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจบการศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  

มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละ 27.3 จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ ปวช  คิดเป็นร้อยละ 25  จบการศึกษาใน

ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 12.4  ผูไ้ม่ได้ศึกษา คิดเป็นร้อยละ  14.6 และอ่ืน ๆ คิดเป็น 

ร้อยละ 20.7 พฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นแอพพลิเคชนัท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่โปรแกรมไลน์ เฟซบุค 

และเว็บไซต์ข่าวสาร ในด้านแอพพลิเคชันท่ีไม่นิยมใช้ได้แก่ แมสเซสเจอร์ อินสตราแกรม ทวิสเตอร์ ยูทูป 

โปรแกรมส่งอีเมล และ กูเก้ิล ดา้นทกัษะของผูต้อบแบบสาํรวจพบวา่  ทกัษะการใชง้านอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์

อยูใ่นระดบันอ้ย  ทกัษะการใชง้านส่ือออนไลน์มีความชาํนาญในการใชอ้ยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนความตอ้งการใชง้าน

ส่ือออนไลน์เพ่ือการตลาดดิจิทลัอยูใ่นระดบัมาก ความตอ้งการใหจ้ดัอบรมเรียงลาํดบัความตอ้งการในระดบัมาก

ไปนอ้ย คือ การประยกุตด์า้นการตลาดออนไลน์ รองลงมาคือ การใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสงัคมออนไลน์ และการใชง้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั เม่ือศึกษาขอ้มูลของชุมชนแลว้ไดน้าํขอ้มูลไปประกอบการพฒันาระบบ

ดิจิทลัคอมเมิร์ซท่ีเหมาะสมกบัชุมชนจดัทาํในรูปแบบวีดิทศัน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการนาํเสนอรายละเอียด

สินคา้ในรูปแบบเวบ็ไซต ์หลงัจากพฒันาระบบงานแลว้ไดจ้ดัอบรมให้กบัผูป้ระกอบการเพ่ือให้สามารถบริหาร
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จดัการขอ้มูลและเพ่ิมช่องทางการตลาดดิจิทลัไดโ้ดยจดัอบรมเก่ียวกบั 1) อบรมถ่ายทอดความรู้ทางการตลาด  

2) อบรมเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดความรู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั และ 3) อบรมเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดความรู้

ด้านการใช้ระบบดิจิทลัคอมเมิร์ช และวดัผลสัมฤทธ์ิการอบรม พบว่า ผลการวิเคราะห์การทดสอบก่อนเรียน  

มีค่าเฉล่ีย 7.25   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.286  และผลการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) มีค่าเฉล่ีย คือ 

15.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ  1.553   t-test ค่า t คือ -47.382 ,df = 79 และ Sig = 0.000 แต่เม่ือทดสอบทาง

เดียว ค่า Sig = 0.000/2=0.000 (1-tailed)  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ก่อนและหลงัการทดสอบมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  แสดงให้เห็นวา่การถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมีประสิทธิภาพ 

คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบติัการ ทดสอบ ติดตั้ง การนาํไปใชง้านของ

ระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ  จากผูเ้ขา้ร่วมอบรม พบวา่ ค่าเฉล่ียในภาพรวมของการอบรมเชิงปฏิบติัการของโครงการน้ี 

4.34  จดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก 

 

คาํสําคญั: ดิจิทลัคอมเมิร์ซ, อีคอมเมิร์ซ, ตลาดดิจิทลั, การตลาด, หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ,์ 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตาํบล 92 หมู่บา้น มีวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บ

การจดทะเบียนแลว้กวา่ 109 ราย และมีผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการคดัสรรแลว้เป็นจาํนวนมาก 

(สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอแม่ริม, 2561) ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกนัซ่ึงใชภู้มิปัญญา

ชาวบ้านประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ไดล้วดลายสวยงาม สมาชิกในหมู่บ้านก็มีความชาํนาญแตกต่างกันไป เช่น กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผา้ปักชนเผา่มง้ของบา้นแม่สานอ้ย หมู่ท่ี 10 ตาํบลโป่งแยง มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ใย

กญัชง ความโดดเด่นของผลิตภณัฑคื์อการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินตั้งแต่บรรพบุรุษสู่ลูกหลานในการผลิตเส้นใยผา้

จากพืชกญัชง การทอผา้ การเขียนเทียนวาดลวดลายบนผา้ และการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ (ป้าง รัตนดิลกกลุ, 

2561)   อีกตวัอยา่งคือ วิสาหกิจชุมชนลายตอ้งของดีแม่ริม เป็นกลุ่มวิชาหกิจชุมชนท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ด้าน

ศิลปะการตอ้งลายแบบลา้นนา การตอ้งคือศิลปะการใชส่ิ้วและคอ้นตอกทีละจุด เพ่ือสรรคส์ร้างงานศิลปะบนลาย

ผา้ กระดาษสา และโลหะ ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ เช่น ตุงลา้นนา โคมไฟลา้นนา เป็นตน้ (ชยัวรรณ์ ศรีใจภา, 2561)  

ในการจําหน่ายสินคา้ของแต่ละหมู่บ้านได้อาศัยหลายช่องทาง แต่เน่ืองจากในภาวะเศรษฐกิจท่ีลดลง และ

ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทยมีจาํนวนมาก ชุมชนยงัขาดช่องทางการตลาด ทกัษะเชิงวิเคราะห์ท่ีจาํเป็นสาํหรับการ

ออกแบบกลยทุธ์ การจดัการช่องทางการกระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิผล สมาชิกชุมชนในหมู่บา้นไดพ้ยายามหา

ช่องทางการตลาด เช่น จดัจาํหน่ายในแหล่งตลาดชุมชน การร่วมในงานแสดงสินคา้ แต่การขยายตลาดก็ยงัไม่

กวา้งขวางและยงัเสียค่าใชจ่้ายในการลงทุน หลายหน่วยงานของรัฐไดพ้ยายามผลกัดนัการจดัจาํหน่ายสินคา้ใน

รูปแบบส่ืออินเทอร์เน็ตให้วิสาหกิจชุมชน แต่ส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีมีอยู่เดิมเป็นเวบ็ท่ีรวมสินคา้ทั้งหมดในรูปแบบ

เดียวกนัและมีขอ้มูลสินคา้จาํนวนมากทาํให้การนาํเสนอสินคา้ไม่มีความโดดเด่นแตกต่างกนั ลูกคา้คน้หาขอ้มูล

ยากและชุมชนยงัไม่สะดวกในการบริหารจดัการขอ้มูลสินคา้ดว้ยตนเอง 

ดังนั้ นคณะผู ้วิจัยได้ร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน มีช่องทางให้สินคา้ OTOP เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน จึงไดท้าํการส่งเสริมการตลาด

ดว้ยระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ โดยเร่ิมศึกษาตน้แบบจากวสิาหกิจชุมชนผา้ปักชนเผา่มง้ บา้นแม่สานอ้ย ตาํบลโป่งแยง 
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อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มชนชาติพนัธ์ุเผา่มง้ท่ียงัขาดประสบการณ์ดา้นการตลาดดิจิทลัประกอบ

กบัชุมชนมีความตอ้งการใชส่ื้อออนไลน์ในการพฒันาดา้นการตลาด  การดาํเนินการวิจยัจะจดัการความรู้แบบมี

ส่วนรวมกบัชุมชน ศึกษาปัญหา รวบรวมองคค์วามรู้ในการผลิตและการจาํหน่ายสินคา้ในชุมชนเพ่ือพฒันาระบบ

ดิจิทลัคอมเมิร์ซท่ีเหมาะสมกบัชุมชน จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการตลาด การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั และการใชร้ะบบ

ดิจิทลัคอมเมิร์ซ เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้สามารถทางดา้นการตลาดและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและนาํไป

บริหารจดัการขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองใหเ้พ่ิมช่องทางการตลาดจาํหน่ายสินคา้ไดก้วา้งขวางข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

เพ่ือพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ชเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(OTOP) ชุมชนบา้นแม่สานอ้ย ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ปลายนํา้  

ตลาด/ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ 
กลางนํา้ ต้นนํา้  

การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑผ์า้ปักชนเผา่มง้ 

บา้นแม่สานอ้ย ดว้ยระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ จงัหวดัเชียงใหม่ 

                  

- เพ่ือสร้างความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการตลาด 

-เพ่ือสร้างความเข้าใจ

บริบทชุมชน                                       

 

- ศึกษาการตลาดและ

บริบทของชุมชน 

- จดัเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้เพ่ือหาองค์

ความรู้ดา้นการตลาด

ของชุมชนและให้

ความรู้การตลาดดิจิทลั 

 - วางแผนการพฒันา

ระบบดิจิทลัคอมเมิร์ช 

- วางแผนการตลาด

ดิจิทลั 

พฒันาระบบดิจิทลัคอม

เมิร์ชเพ่ือส่งเสริม

การตลาดของผลิตภณัฑ์

หน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

จดัอบรมดา้นการตลาด 

การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

และการใชร้ะบบดิจิทลั

คอมเมิร์ซเพ่ือเป็น

ช่องทางจาํหน่ายสินคา้ 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ ผูน้ําชุมชนท้องถ่ิน  ผูป้ระกอบการ 

OTOP  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอแม่ริม  ทีมนักวิจัย และนักศึกษาท่ีศึกษาดา้น

คอมพิวเตอร์เขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยั โดยไดแ้บ่งขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี 

1) การศึกษาบริบทและการตลาดของชุมชนโดยการจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบั

ชุมชน การใชเ้คร่ืองมือในขั้นตอนน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกบับริบท การดาํเนินงานดา้นตลาดจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

และการใชด้า้นเทคโนโลยขีองชุมชน การสมัภาษณ์เพ่ือเป็นขอ้มูลวางแผนในการพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ 

2) การพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ โดยพฒันาเวบ็ไซตท์างการตลาดให้กบัชุมชน ซ่ึงใชห้ลกัการ

พฒันาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) คือ การศึกษาระบบงาน การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

การสร้างระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ การนาํไปใชง้าน และสร้างวีดิทศัน์เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พ่ือเป็นการ

รีววิสินคา้ 

3) จดัอบรมใหก้บัผูป้ระกอบการในดา้นการตลาด การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั และการใชร้ะบบดิจิทลั

คอมเมิร์ซเพ่ือนําความรู้ไปบริหารจดัการด้านการตลาดและเพ่ิมช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้ได้ด้วยตนเอง  

ในการประเมินผลผูเ้ขา้อบรมจากแบบทดสอบการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของการอบรม 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรคือ ผูป้ระกอบการ OTOP ในอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจากขอ้มูลสํานักงานพฒันา

ชุมชน อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้ระกอบการ OTOP มีจาํนวน 74 กลุ่ม  แต่ในงานวจิยัน้ี จะเลือกเฉพาะกลุ่ม

บา้นแม่สานอ้ย ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุเผ่ามง้

ท่ียงัขาดประสบการณ์ดา้นการตลาดดิจิทลั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่มตัวอย่างของ

ผูป้ระกอบการ OTOP บา้นแม่สานอ้ย ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 30 คน   

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

1) แบบสอบถามศึกษาการดาํเนินงานด้านตลาดของชุมชนเก่ียวกบัการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เพ่ือศึกษาบริบท การใชง้านเทคโนโลยีดิจิทลั และความตอ้งการทางดา้นการตลาด

ของชุมชน รวมถึงการสมัภาษณ์เพ่ือนาํไปวางแผนพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ และการจดัอบรมใหก้บัชุมชน 

2)  ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัคอมเมิร์ซ โดยพฒันาในรูปแบบเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เก่ียวกบั

การจาํหน่ายสินคา้ การสร้างวดิีทศัน์เพ่ือรีววิสินคา้ใชเ้ป็นช่องทาการตลาดดิจิทลั   

3) แบบทดสอบวดัสมัฤทธ์ิในการอบรม โดยประเมินความรู้ดา้นการตลาด การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

และการใชร้ะบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ จากขอ้คาํถาม 20 ขอ้  ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

4)  แบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม เพ่ือวดัความพึงพอใจในการอบรมทางการตลาด การ

ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั และการใชร้ะบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ เพ่ือผลไปปรับปรุงในการทาํกิจกรรมและพฒันาระบบ

ดิจิทลัคอมเมิร์ซต่อไป 
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจภาคสนาม เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการจดั

กิจกรรม การอบรมกลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP  ขอ้มูลจากผูน้าํชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการตลาด ศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนศึกษาจากเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์จากการสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

   1)  ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถิติประชากร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือจัดเป็น

หมวดหมู่  จะไดท้ราบลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  และทาํการวเิคราะห์ขอ้มุลโดยใชส้ถิติไดแ้ก่  

              1.1) ค่าร้อยละ (Percentage)  ใช้ในการรายงานผลเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไป และใช้พรรณนาใน

การศึกษา 

       1.2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชร้ายงานผลค่าเฉล่ียและ

จดัอนัดบัความพึงพอใจโดยการรับรู้ 

         2)  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ไดแ้ก่ แบบฟอร์มป้อนขอ้มูลนาํเขา้

มีความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลนาํเขา้ การออกแบบหนา้จอเพ่ือป้อนขอ้มูลนาํเขา้

แต่ละแบบมีรูปแบบและลกัษณะเหมาะสมกบัการใชง้าน   ในการทาํงานมีการออกแบบการใชปุ่้มเคร่ืองมือต่าง ๆ 

เพ่ือการนาํเขา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก และลดปัญหาในการทาํงานเอกสารคู่มือช่วยใหผู้ใ้ช ้  แกปั้ญหาในการทาํงาน

ของระบบไดด้ว้ยตนเอง เอกสารคู่มือทาํใหเ้ขา้ใจถึงภาพรวมของระบบและนาํไปประกอบการใชง้าน 

         3) เกณฑก์ารวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการตดัสินความพึงพอใจในการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ พิจารณาจากค่าคะแนน

ของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขอ้  ผูว้จิยัไดก้าํหนดค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถาม  ออกเป็น 5 

ระดบั คือ มากท่ีสุดอยูช่่วงคะแนน 4.51-5.00  มากอยูช่่วงคะแนน 3.51-4.50 ปานกลางอยูช่่วงคะแนน 2.51-3.50 

นอ้ยอยูช่่วงคะแนน 1.51-2.50 และนอ้ยท่ีสุดอยูช่่วงคะแนน 1.00-1.50 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนท่ี 1 การศึกษาบริบทและการตลาดของชุมชน โดยจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบั

ชุมชนในการศึกษาวถีิชีวติของชุมชน สมัภาษณ์การทาํผลิตภณัฑต์ั้งแต่การปลูกตน้กญัชง กรรมวธีิทาํเสน้ใยกญัชง 

การทอผา้ การเขียนเทียนวาดลวดลายบนผา่น และการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ นาํขอ้มูลจากการศึกษามาสร้าง

เป็นวีดีทศัน์สําหรับการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ให้เห็นคุณค่าของการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์แบบแฮนด์เมดเพ่ือนาํไป

รีววิสินคา้ในระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซใหมี้จุดเด่นเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามสาํรวจความตอ้งการทางดา้น

การตลาดและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จากการสาํรวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสาํรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ

ระหวา่ง 40-50 ปี  จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 และมีอาชีพคา้ขาย พฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวา่ ส่วนใหญ่การใชส้มาร์ทโฟนนิยมใชโ้ปรแกรมไลน์ เฟซบุค และเวบ็ไซตใ์นการอ่านข่าวสาร  

ไม่นิยมใชง้านโปรแกรมแมสเซสเจอร์ อินสตราแกรม ทวิสเตอร์ ยทููป ส่งอีเมล และ กูเก้ิล ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน

การใชง้านทุกวนั โดยใชใ้นการติดตามข่าวสาร  ความตอ้งการอบรมในดา้น 1) ทกัษะการใชง้านอุปกรณ์  ผูต้อบ
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แบบสํารวจมีความชํานาญในการใช้งานอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์อยู่ในระดบัน้อย 2) ทักษะการใช้งานส่ือ

ออนไลน์ มีความชาํนาญในการใชอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 3) ความตอ้งการใชง้านส่ือออนไลน์เพ่ือการตลาดดิจิทลั อยูใ่น

ระดบัมาก หัวขอ้ท่ีตอ้งการให้จดัอบรมเรียงลาํดบัความตอ้งการในระดบัมากไปนอ้ย ดงัน้ี การอบรมในเร่ืองการ

ประยกุตด์า้นการตลาดออนไลน์ รองลงมาคือ การอบรมเร่ือง การใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสงัคมออนไลน์ (Social Media)  

รองลงมาคือ เร่ืองการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอนท่ี 1 น้ีจะนาํไปสู่การ

พฒันาในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ต่อไป 

 ตอนท่ี 2 การพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซและสร้างวดีีทศัน์ ทีมวจิยัไดน้าํขอ้มูลบริบทการตลาดและการ

ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัจากขา้งตน้ มาดาํเนินการพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ ซ่ึงสามารถบริหารจดัการได ้2 ส่วน คือ 

ส่วนหนา้ร้าน เพ่ือใหผู้ใ้ชท้ัว่ไปสามารถจดัการคน้หา สั่งซ้ือสินคา้ได ้ และส่วนหลงัร้าน สาํหรับผูป้ระกอบการ

และเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนในการจดัการขอ้มูลสินคา้ได ้

ส่วนหนา้ร้าน    สามารถเขา้ใชง้านเวบ็ไซตไ์ดท่ี้ URL : http:// www.maerimotop.com/   จะพบโฮมเพจ

ซ่ึงจะมีเมนูยอ่ย คือ กิจกรรม ร้านคา้ OTOP  ดาวน์โหลด  เก่ียวกบั และ ติดต่อเรา  โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้เลือกชม

สินคา้ในแต่ละร้านได ้ 

 

 
 

ภาพที ่2  โฮมเพจของ OTOP แม่ริม 
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  เวบ็ไซตข์องวสิาหกิจชุมชนผา้ปักชนเผา่มง้ 

 
 

ภาพที ่3  เวบ็เพจหนา้แรกของผา้ปักชนเผา่มง้ 
 

 ส่วนหลงัร้าน  สาํหรับผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน ในการจดัการขอ้มูลสินคา้ 

 
 

ภาพที ่4  เวบ็เพจของผา้ปักชนเผา่มง้ ในส่วนการเขา้สู่ระบบของเจา้ของร้าน 
 

การสร้างวดิีทศัน์เพ่ือรีววิสินคา้ในระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซใหเ้ห็นคุณค่าการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์บบแฮนดเ์มด 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5  วดิีทศัน์เพ่ือรีววิสินคา้ในระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ 
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ตอนท่ี 3 จากการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการดา้นตลาดและเทคโนโลยีดิจิทลัในตอนท่ี 1 จึงไดมี้การจดั

อบรมชุมชนเก่ียวกบัความรู้ดา้นการตลาด การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั และการใชร้ะบบดิจิทลัคอมเมิร์ซ และไดน้าํมา

ประเมินผลสมัฤทธ์ิในการอบรมจากขอ้คาํถาม 20 ขอ้ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลงั

เรียน (Post-test) ผลการทาํทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉล่ีย คือ  7.25   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 2.286     และผลการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีค่าเฉล่ีย คือ 15.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ  1.553   ผลทดสอบ

สมมุติฐานดว้ย t-test ค่า t คือ -47.382 ,df = 79 และ Sig = 0.000 แต่เม่ือทดสอบทางเดียว ค่า Sig = 0.000/2=0.000 

(1-tailed) ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ก่อนและหลงัการทดสอบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบติัการ ทดสอบ ติดตั้ง การนาํไปใชง้านของระบบดิจิทลั

คอมเมิร์ซ  ในการอบรมในคร้ังน้ี ผูจ้ดัทาํโครงการไดท้าํการเก็บผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

ค่าเฉล่ียในภาพรวมของการอบรมเชิงปฏิบติัการของโครงการน้ี 4.34  จดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก    

 

6. อภิปรายผล  

 ในการวิจยัน้ีไดด้าํเนินการวิจยั 3 ขั้นตอนคือ ตอนท่ี 1 การศึกษาบริบทของการตลาดชุมชน โดยการจดั

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตชุมชน การตลาด ความโดดเด่นของผลิตภณัฑจ์ัดทาํ

ผลิตภณัฑจ์ากผา้กญัชงโดยรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชน การทาํผา้กญัชงจะเร่ิมทาํตั้งแต่การปลูกตน้กญัชง 

ก า ร ล อ ก เ ป ลื อ ก ใ ย เ ส้น กัญ ชง  ก าร ทํา เ ส้น กัญ ชง  ก าร ต้ม แ ล ะ ต า ก เ ส้น เ พ่ื อ ใ ห้ เ ส้น นุ่ม  ก า ร ต่ อ เ ส้น  

การรีดเส้น การทอผา้  การยอ้มสีธรรมชาติ และการเขียนเทียน และนาํมาเป็นผลิตภณัฑห์ลายรูปแบบเช่น เส้ือผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ ซ่ึงมีความละเอียดประณีตและตอ้งใชท้กัษะความชาํนาญ เป็นงานหตัถกรรมท่ีควรค่าแก่

การอนุรักษ์ไว ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยเศรษฐกิจบนฐานความรู้ในตลาดชาติพนัธ์ุว่าภูมิรู้และพลวตัเศรษฐกิจ

หมุนเวียนจากการสืบทอดองคค์วามรู้ชุมชนนาํมาสร้างเสริมทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เห็นคุณค่าจนกลายเป็นการ

อนุรักษ์ทอ้งถ่ินได ้(วริฐา หลกัคาํ, 2561)  การทาํตลาดไม่ไดก้ระทาํทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอาจมีมิติทาง

สังคม วฒันธรรมมาเป็นปัจจยัพ้ืนฐานได ้(ไพโรจน คงทวีศกัด์ิ, 2553)  บริบทของการฟ้ืนฟูและสร้างอตัลกัษณ์น้ี

จะทําให้กลายมาเป็นชุมชนท่องเท่ียวสร้างอาชีพให้กับคนในพ้ืนท่ี (อะมีมะ แซ่จู, 2557)  ด้านการศึกษาใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล พบว่า ด้านการใช้เทคโนโลยีสําหรับผู ้สูงอายุจะมีปัญหาไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  

แต่สามารถใชมื้อถือสมาร์ทโฟนในฟังกช์ัน่อยา่งง่ายไดเ้ช่น การโทรศพัท ์การถ่ายภาพ เป็นตน้  ดา้นการใชโ้ซเชียล

มีเดียหลายคนสามารถใช้ไลน์ในการติดต่อคุยกันได้แต่หากการติดต่อกลุ่มลูกคา้ก็ยงัคงใช้วิธีการโทรศัพท์   

ด้านการตลาดกลุ่มลูกคา้ก็ยงัเป็นลูกคา้ประจาํฐานเดิม กลุ่มผา้ปักชนชาวเขาเผ่ามง้มีแหล่งจาํหน่ายสินคา้ท่ี 

บา้นโตง้หลวง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และการแสดงสินคา้ในงานต่าง ๆ ซ่ึงยงัคงมีจาํนวนกลุ่มลูกคา้ไม่มาก 

หากเป็นช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวลดลงก็ส่งผลต่อรายไดข้องชุมชน  

ตอนท่ี 2 การพฒันาระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซเพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มา

สร้างรูปแบบดิจิทลัคอมเมิร์ซให้สามารถนาํเสนอสินคา้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัวิสาหกิจชุมชน  เพ่ิมการเขา้ถึง

ลูกคา้ดว้ยการใชโ้ซเซียลมีเดียในการส่งเสริมการขายสินคา้ การทาํวีดีทศันเ์พ่ือสร้างความรู้และความเขา้ใจใหก้บั

ลูกคา้ จากการนาํระบบไปเผยแพร่ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ทาํให้มีกลุ่มลูกคา้เพ่ิมข้ึน กลุ่มชุมชนชาติ

พันธ์ุบางส่วนท่ีนับถือศาสนาคริสต์จะมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษก็จะสามารถแนะนําสินค้าให้กับ
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นกัท่องเท่ียวได ้ ผลิตภณัฑจ์ากผา้ใยกญัชงและลวดลายการเขียนเทียนแบบดั้งเดิมเป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศ 

(สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 10, 2561) 

ตอนท่ี 3 การจดัการอบรมให้กบัผูป้ระกอบการและผูส้นใจเพ่ือใหมี้ความสามารถในการทาํตลาดดิจิทลั

และการบริหารจดัการระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซไดด้ว้ยตนเอง ในการอบรม พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีช่วงอายุ

น้อยกว่า 50 ปีมีความสามารถให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและโซเซียลมีเดียในระดบัดี สามารถนําความรู้ใหม่มา

ประยุกต์กบังานทางการตลาดได ้เช่น การวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ในเฟสบุ๊ค การตอบกลบัอตัโนมติัดว้ยไลน์แอด  

แต่กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปี ยงัมีทกัษะการใชง้านน้อย ตอ้งอาศยัลูกหลานท่ีมีความสามารถด้าน

เทคโนโลยใีนการบริหารจดัการระบบ ในการทาํวจิยัน้ีช่วยเสริมสร้างความรู้และต่อยอดสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1) การนาํระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซไปใชใ้นการส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ชุมชน สามารถ

นาํไปต่อยอดใชก้บัผลิตภณัฑข์องชุมชนอ่ืน ๆ ปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัชุมชนได ้และ

บริหารจดัการดว้ยตนเองในรูปแบบท่ีตอ้งการเพ่ิมช่องทางการตลาดได ้

2) สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอแม่ริม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลิตภณัฑ์ชุมชนใน

อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ รวบรวมไวใ้นระบบดิจิทลัคอมเมิร์ซเพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สินคา้ใหชุ้มชนได ้

3) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากศึกษาชุมชน สามารถนาํไปเป็นองคค์วามรู้ตั้งแต่กระบวนการเร่ิมตน้ปลูกพืชกญัชง 

จนกระทัง่ถึงการทาํผา้ใยกญัชงและผลิตภณัฑจ์ากผา้ใยกญัชง เผยแพร่ให้กบัลูกหลานในชุมชนและผูส้นใจศึกษา

ไดสื้บทอดอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของตนได ้

4)  กลุ่มบา้นแม่สาน้อย  ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนตน้แบบในการ

จดัการและต่อยอดความรู้ท่ีนาํไปใชก้บัชุมชนอ่ืน ๆ ได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1) ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถไดรั้บการคดัสรร OTOP ใน

ระดบั 5 ดาว และการส่งเสริมผลิตภณัฑใ์หส้ามารถนาํไปจาํหน่ายในต่างประเทศได ้

2) การทาํการตลาดของชุมชน จะมุ่งเนน้ผลประกอบการจากตวัเลขทางการเงินเพียงอยา่งเดียว ซ่ึง

การตลาดในยคุใหม่มีปัจจยัหลายดา้นมาประกอบในการทาํธุรกิจ เช่น คุณภาพสินคา้ การเขา้ใจพฤติกรรมของ

ลูกคา้ การทาํการตลาดโดยคาํนึงถึงวฒันธรรม สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม การทาํใหชุ้มชนเขา้ใจและตระหนกั

แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทาํใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็และทาํการตลาดท่ีย ัง่ยนืได ้

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการมอบ

ทุนอุดหนุนการวิจยังบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่อาํนวยความ

สะดวกหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในการอบรมและทาํวจิยั สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีอาํนวยความสะดวกในการประสานงาน การจดัประชุม และงานดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือทาํกิจกรรมวจิยักบัผูป้ระกอบการ 
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OTOP   และความร่วมมือจากวสิาหกิจชุมชนผา้ปักชนชาวเขาเผ่ามง้ บา้นแม่สานอ้ย ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํงานวจิยัทุกกระบวนการ ขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดก้ล่าวนามในคร้ังน้ี 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏบัิติงานของพนักงานในเขตการบิน 

FACTORS THAT AFFECT SAFETY WORK BEHAVIOR OF THE AIRSIDE 

OPERATION STAFF 

 

ชูชีพ  แก่นแสง 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัธุรกิจการบินนบัวนัยิง่มีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน เขตการบินหรือลานจอดอากาศยาน ซ่ึงเป็นเขต

ท่ีมีการปฏิบติังานของบุคคลและยานพาหนะ จึงมีความสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ สินคา้ และผูโ้ดยสาร 

ดงันั้นทุกสายการบินจึงใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินงานในเขตการบินมากเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

และตอบสนองความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด เม่ือปริมาณผูโ้ดยสารและสินคา้เพ่ิมมากข้ึน อนัตราย

จากการปฏิบัติงานในเขตการบิน จึงเกิดข้ึน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมี

ปริมาณเท่ียวบินมาก (ชัว่โมงเร่งด่วน) ซ่ึงพนกังานตอ้งทาํงานอยา่งเร่งรีบใหท้นักบัเวลาของเท่ียวบินทั้งขาเขา้ และ

ขาออก ทาํให้เกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังานในเขตการบิน ส่ิงท่ีตามมา คือ การสูญเสียค่าใชจ่้ายทั้ง

ทางตรง (Direct Cost) และทางออ้ม (Indirect Cost) รวมทั้งเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัสายการบินอีก

ดว้ย ดงันั้น การหาสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานในเขตการ

บิน เพ่ือจะไดน้าํไปเสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือเป็นการลดความสูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุในเขตการบิน 

 

คาํสําคญั:  เขตการบิน , พฤติกรรมผูป้ฏิบติังาน 

 

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 

 ในยคุท่ีตอ้งการความสะดวกและความรวดเร็ว การคมนาคมขนส่งทางอากาศจึงมีบทบาทความสาํคญัตอ่

การขนส่งเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี การขยายตวัของจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการทางเคร่ืองบิน มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน

อยา่งมากมาย ส่งผลให้มีสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจสายการบินท่ีสูงข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก “ธุรกิจการบิน ซ่ึงเป็น

อุตสาหกรรมการบินท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีการพฒันารูปแบบต่าง ๆ เพ่ือลดตน้ทุน เช่น การร่วมกิจการการบิน 

และรูปแบบพนัธมิตรทางการบิน การเพ่ิมการบริการให้แก่ผูโ้ดยสารในรูปแบบต่างๆ” มิลลิกา (2546: 1) รวมทั้ง

การเพ่ิมศกัยภาพภาพในการทาํงานของพนกังาน เพ่ือให้พร้อมต่อการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารอยา่งเตม็ท่ี เม่ืออตัรา

การใชบ้ริการของ ผูโ้ดยสาร และการใชบ้ริการขนส่งสินคา้มีความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึน อนัตรายจากอุบติัเหตุใน

เขตการบิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการให้บริการของสายการบิน จึงยงัคงเกิดข้ึนอยู่เป็น

ประจาํ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเร่งด่วน พนกังานตอ้งทาํงานแข่งขนักบัเวลาเพ่ือใหภ้าระกิจสาํเร็จ ประกอบกบัเม่ือ

สายการบินไดน้าํเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังาน รวมทั้งการทาํงานร่วมกบัเคร่ืองยนต ์หรือเคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีนาํมาใช ้ทาํให้โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากการทาํงานในเขตการบินยงัคงมีอยู ่อาทิ 

การใหบ้ริการดา้นการขนถ่ายสินคา้ ไปรษณียภณัฑ ์กระเป๋า และสมัภาระ ของผูโ้ดยสาย การเก็บและดูแลตูข้นส่ง

สินคา้ การบริการอุปกรณ์สนบัสนุนในการขนถ่ายสัมภาระ ซ่ึงในการปฏิบติังานเหล่าน้ี พนกังานจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี

ตอ้งมีความรู้โดยตรงกบังานท่ีทาํ รวมไปถึงความชาํนาญในการปฏิบติังาน เน่ืองจากลกัษณะของงาน และขอ้จาํกดั

ทางดา้นเวลาในการทาํงาน 

จึงส่งผลทาํให้พนักงานท่ีทาํงานในเขตการบิน มีความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุในเขตการบินสูงมาก 

โดยผลท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงแต่ทาํให้เกิดการบาดเจ็บในลกัษณะต่าง ๆ เท่านั้นยงัรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ

ทรัพยสิ์นของสายการบินและของผูโ้ดยสาร การตอ้งจ่ายค่าชดเชย ค่ารักษาพยาบาล และเงินค่าทดแทนกรณี

พนกังานประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย กระทัง่การเสียชีวติ เน่ืองจากการทาํงาน อีกทั้งยงัส่งผลต่อเน่ืองใหส้ายการ

บินไดรั้บความเสียหาย และสูญเสียรายได ้รวมถึงการเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์อีกดว้ย จึงเห็นได้ว่า ความ

ปลอดภยัในการทาํงานเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการดาํเนินธุรกิจดา้นการบิน อีกทั้งพฤติกรรมการทาํงาน

ของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้อุบัติเหตุเกิดข้ึนได้ง่าย ในทํานองเดียวกันก็สามารถช่วยป้องกัน หรือ

หลีกเล่ียงอุบัติเหตุไม่ให้เกิดข้ึนไดด้้วย ดังนั้นจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความต่อพฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน  

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานกบัพฤติกรรม

ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน 
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3. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงานทีป่ฏิบัติงานในเขตการบิน 

สิทธิโชค (2546: 14) อธิบายวา่พฤติกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง การกระทาํท่ีผูอ่ื้นสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง เช่น ร้องไห ้

ยิม้ วิ่ง พูด เป็นตน้ การกระทาํอยา่งน้ีไม่วา่ใครก็ยอ่มเห็นไดส้ังเกตได ้เม่ือใชค้าํวา่สังเกตได ้หมายความวา่ อาจจะ

ดว้ยการมองเห็น การฟัง การสมัผสั การสูดดม เป็นตน้ 

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง การกระทาํท่ีผูอ่ื้นสังเกตไม่ไดโ้ดยตรง เช่น หิว เพลีย 

เสียใจ เป็นตน้ ส่วนมากเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบักระบวนการทาํงานในสมอง ถา้ตอ้งการจะสังเกตพฤติกรรม

ภายในตอ้งอาศยัการกระตุน้ หรือจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้จา้ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก เช่น 

ถาม หรืออาศยัแบบสอบถามลว้งออกมาเพ่ือวา่ผูส้งัเกตจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการคาดเดาถึงพฤติกรรมภายในได ้

จากพฤติกรรมดงักล่าว ซ่ึงเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล เม่ือพนกังานไดม้าปฏิบติังานภายในเขตการบินของ

สนามบินแลว้ การปฏิบัติงานให้ทนัเวลาตามตารางการบิน และบางช่วงเวลาท่ีมีปริมาณเท่ียวบินจาํนวนมาก

ผูป้ฏิบัติงานตอ้งทาํงานอย่างเร่งรีบ ซ่ึงมกัเป็นสาเหตุท่ีนําไปสู่การเกิดอุบติัเหตุได ้จากการสอบสวนการเกิด

อุบติัเหตุ พบวา่ อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนส่วนมากเกิดจากพนกังานกระทาํการโดยประมาท โดยมีปัจจยั หรือสาเหตุจูงใจ

ใหพ้ฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในเขตการบิน ซ่ึงมีผลกระทบต่อความปลอดภยั ดงัน้ี 

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจ

เป็นเพราะพนักงานท่ีปฏิบติังานในเขตการบินระดบัปฏิบติัการ ท่ีจบการศึกษาในระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่า มี

พ้ืนฐานการศึกษาไม่มากนกั จึงตอ้งพยายามยึดถือ และปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด เพราะ

เกรงว่าจะถูกลงโทษทางวินยัหากกระทาํผิด และขณะกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูง คือจบปริญญาตรี จะไม่เคร่งครัดต่อ

กฎระเบียบ โดยคิดวา่ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน ทราบกฎระเบียบของบริษทัดีอยูแ่ลว้ รวมทั้งรู้

วา่การกระทาํผิดระเบียบเร่ืองใดจะถูกลงโทษมากนอ้ยประการใด อีกทั้งมีความเช่ือมัน่ในตวัเองค่อนขา้งสูงกว่า

พนักงานท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จึงทําให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานในเขตการบินท่ีมีระดับ

การศึกษาในระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่า มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานสูงกวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานใน

เขตการบินท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

2. พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะพนกังาน

ท่ีมีอายุน้อย เพ่ิงเร่ิมเขา้มาทาํงาน ทําให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ท่ีจะทาํงาน เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดี 

นอกจากนั้นเม่ือไดรั้บการอบรมดา้นกฎระเบียบและวิธีปฏิบติังานให้ปลอดภยั จึงจดจาํและสามารถนาํมาปฏิบติั

ตามไดอ้ยา่งเคร่งครัด ส่งผลใหมี้พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง ในขณะเดียวกนัพนกังานท่ี

มีอายรุะหวา่ง 36 - 40 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายงุานมาก อาจจะส่งผลใหเ้กิดความเคยชินในการปฏิบติังาน นอกจากนั้น

การท่ีพนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัจึงทาํใหมี้ความคิด ความสนใจ และการปฏิบติัในส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ นลินี (2543) ท่ีพบว่า พนักงานระดบัตน้ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการ

ทํางานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชลลดา (2534) ท่ีพบว่า ผู ้ท่ีขับข่ีรถบรรทุกในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมายมลพิษทางอากาศ และเสียงของผูข้บัข่ี

รถบรรทุกแตกต่างกนั และ สุชา (2522) ให้ความคิดเห็นว่าวยัผูใ้หญ่เป็นวยัท่ีบุคคลมีความสามารถ และทาํงาน
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ไดม้ากท่ีสุด โดยมีความแตกต่างกนัในอาชีพต่าง ๆ โดยอาชีพท่ีตอ้งใชก้าํลงั ความรวดเร็ว และความอดทน จะมี

ช่วงอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี 

3. พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ

พนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบินท่ีมีอายงุานในบริษทันอ้ย ส่วนใหญ่เพ่ิงเร่ิมเขา้มาทาํงาน เม่ือไดรั้บการฝึกฝน

ก่อนการปฏิบติังาน เพ่ือรับทราบวิธีการปฏิบติังานใหเ้กิดความปลอดภยัจึงยงัจดจาํ และสามารถนาํมาปฏิบติัตาม

ไดอ้ยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัไดรั้บการควบคุม ดูแลจากพนกังานระดบัควบคุมอยา่งใกลชิ้ดในการปฏิบติังาน จึง

ทาํให้มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานกวา่พนกังานท่ีปฏิบติัการในเขตการบินท่ีมีอายงุานในบริษทันาน

กวา่ ซ่ึงอาจจะเกิดความเคยชินในการปฏิบติัปฏิบติังาน จนเป็นเหตุใหมี้พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานอยู่

ในระดบัปานกลาง 

4. พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการประสบอุบติัเหตุ จากการมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน

ไม่แตกต่างกัน ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะทางบริษทัไดมี้การส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกในการปฏิบติังานอย่าง

ปลอดภยัอยู่เสมอและต่อเน่ือง อาทิ การให้การอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การติดบอร์ดประชา

สัมพนัธ์ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการลดการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน ดงันั้น พนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการ

บินท่ีมีประสบการณ์ในการประสบอุบติัเหตุต่างกนั จึงมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

5. พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทาํงานไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบินมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมไม่เท่ากนั แต่

มีลกัษณะงานหรือหนา้ท่ีเดียวกนั ซ่ึงทาํให้ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเหมือนกนั ซ่ึงส่งผลให้พนกังานท่ีปฏิบติังานในเขต

การบินท่ีมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั รัตติกรณ์ (2535) ท่ีพบวา่ พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ือง

การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการใชอุ้ปกรณืป้องกนัอนัตรายไม่แตกต่างกนั 

6. ความรู้เก่ียวกับมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน หมายความวา่ เม่ือพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขต

การบินมีความรู้เก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานสูง ก็จะนาํไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภยัใน

การทาํงานสูงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ Bloom et al. (อา้งถึงใน ธวชัชยั, 2527: 64-64) ไดก้ล่าวถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัพฤติกรรมไวว้า่ ความรู้เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

และในความสัมพนัธ์ท่ีกลบักนั เม่ือบุคคลกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะก่อใหเ้กิดความรู้ หรือความรู้ตามมาจากการ

ปฏิบติักิจกรรมนั้นได ้

 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานกับพฤติกรรมด้าน

ความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงานทีป่ฏิบัติงานในเขตการบิน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ในมาตรการความปลอดภยักบัพฤติกรรมของผูท่ี้ปฏิบติังานในเขตการบิน 

จากขอ้มูลการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุภายในเขตการบิน พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการ และ

มาตรการการกาํกบัดูแลพนกังานขององคก์รท่ีไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผูบ้ริหารไม่มีการควบคุมให้พนกังาน

ปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยั การฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัมีค่อนขา้งนอ้ย 
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หรือไม่มีเลย  และท่ีสาํคญัคือ ไม่มีการติดตามแผนการทาํงานดา้นความปลอดภยัอยา่งเท่าท่ีควร ส่ิงเหล่าน้ี หาก

องคก์รไม่ไดมี้การจดัเตรียมใหก้บัพนกังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการ

ทาํงานกบัพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน มกัจะเป็น

ผลลบ และอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึน จนนาํไปสู่การสูญเสียชีวติ และทรัพยสิ์น ตลอดจนภาพลกัษณ์ และช่ือเสียง

ขององคก์ร 

อย่างไรก็ตาม ความรู้เก่ียวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยัของพนักงานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน 

มกัจะข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของคน ส่ิงเหล่าน้ี เราเรียกวา่ ส่ิงท่ีมีอิทธิพรต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงมกัจะส่งผลต่อ

แต่ละบุคคลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีดงัน้ี 

1. ค่านิยมของแต่ละบุคคล เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ เช่น จากคาํบอกเล่า การอ่าน

หนังสือ ค่านิยมแต่ละคนมกัแตกต่างกนัตามความเช่ือท่ีสะสมไว ้เช่น การนิยมชมชอบนักการเมือง หรือพรรค

การเมืองใด ๆ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถบอกไดว้า่ เพราะอะไรจึงศรัทธาในส่ิงน้ี 

2. ทศันคติ เป็นส่ิงต่าง ๆ หรือความรู้สึกท่าทีของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อวตัถุ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นส่ิง

ท่ีเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากผลต่อเน่ืองมาจากค่านิยม ก็คือประสบการณ์ และการเรียนรู้ต่าง ๆ 

3. บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่งผลมาจากค่านิยม และทศันคติ 

บุคลิกของบุคคลมีหลายแบบ เช่น ชอบแบบเผด็จการ ชอบการขู่บงัคบั หรือชอบการประนีประนอม ถ่อมตน 

4. สถานการณ์ หมายถึง สภาวะใดสภาวะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลให้บุคคลท่ี

กาํลงัจะมีพฤติกรรม ซ่ึงอาจแตกต่างกนั หรือเหมือนกนัก็ได ้

ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ดา้นมาตรการการรักษาความปลอยภยักบัพฤติกรรมของพนกังานท่ี

ปฏิบติังานในเขตการบิน จึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปในทิศทางเดียวของแต่ละบุคคล ซ่ึงมกัจะพบวา่ คนท่ี

ปฏิบติั หรือประพฤติผิด มกัจะกระทาํในลกัษณะเดียวกนัอยูเ่สมอ 

 

5. สรุป 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนักงานในเขตการบิน ซ่ึงพฤติกรรม

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมทั้ง 2 ประเภทยงัส่งผลถึง

ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานในเขตการบิน รวมไปถึงยงัเป็นสาเหตุหลกัในการเกิดอุบัติเหตุในระหว่าง

ปฏิบติังาน สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพมีอยู ่2 สาเหตุใหญ่ คือ การปฏิบติังานท่ีไม่

ปลอดภยัของคนงาน และสภาพของงานท่ีไม่ปลอดภยั 

การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั เป็นการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัของคนงานในขณะทาํงาน ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

อุบติัเหตุ พบวา่ ร้อยละ 88 ของอุบติัเหตุเกิดจากสาเหตุน้ี เช่น การทาํงานเร็วเกินสมควร และใชเ้คร่ืองในอตัราท่ี

เร็วเกินกาํหนด ซ่อมแซม หรือบาํรุงรักษาเคร่ืองในขณะท่ีเคร่ืองยนต์กาํลงัทํางาน ถอดเคร่ืองอุปกรณ์ความ

ปลอดภยัออกจากเคร่ืองโดยไม่มีเหตุอนัควร ไม่ใส่ใจต่อการหา้มเตือนต่าง ๆ เป็นตน้ 

สภาพของงานท่ีไม่ปลอดภยั เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัอยู่รอบ ๆ ตวัคนงานในขณะทาํงาน ซ่ึง

อาจเป็นเหตใุหเ้กิดอุบติัเหตุได ้พบวา่ประมาณร้อยละ 10 ของอุบติัเหตุเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตน้ีุ ยกตวัอยา่งเช่น ไม่

ครอบ  หรือเซฟการ์ดส่วนของเคร่ืองจกัร หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นอนัตราย เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีใช้ออกแบบไม่
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เหมาะสมกบังาน บริเวณพ้ืนท่ีทาํงานล่ืน ขรุขระ สถานท่ีทาํงานสกปรกรกรุงรัง การวางขา้วของไม่มีระเบียบ 

เกะกะมีส่ิงกีดขวางทาง 

สาเหตุเหล่าน้ี อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางดา้นร่างกาย ทรัพยสิ์น หรือช่ือเสียง ต่อพนกังานท่ี

ปฏิบติังานในเขตการบิน ผูโ้ดยสาร และรวมไปถึงหน่วยงานตน้สงักดัอีกดว้ย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

(1) จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง แต่มีความรู้ดา้นมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานอยูใ่นระดบัตํ่า ดงันั้น หน่วยงาน

ตน้สงักดัควรใหค้วามสาํคญักบัพนกังานระดบัปฏิบติัการมากข้ึน ใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ

ทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบินก่อนเร่ิมงานอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทราบกฎ ระเบียบ 

วธีิการปฏิบติังานในเขตการบิน และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

(2) ผลการวจิยัความรู้ดา้นมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานพบวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการ

บินส่วนใหญ่มีความรู้ดา้นมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานอยูใ่นระดบัตํ่าทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานฝ่าย

บริการลานบินส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้คาํแนะนาํดว้ยมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชาหรือ

เพ่ือนร่วมงานในขณะปฏิบติังานร่วมกนัมากกวา่การเขา้อบรมจากทางของบริษทัหรือจากการหน่วยงานท่ีไดจ้ดั

อบรมความรู้ให้ตรงกบัสายการกบัสายการปฏิบติังานโดยเฉพาะกฎขอ้บงัคบัของการทาํงานในเขตการบินและ

แมว้า่ทางบริษทัหรือหน่วยงานจะมีการฝึกอบรมความรู้ดา้นมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานให้กบัพนักงาน

อยู่เสมอก็ตามแต่การอบรมดังกล่าวอาจทาํได้ไม่ทั่วถึงกับบุคคลทุกคนเพราะต้องข้ึนอยู่กับความสนใจของ

พนกังานอีกดว้ย 

(3) จากการวิเคราะห์พบว่า ความรู้เก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยในการทาํงานมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน นัน่ก็คือ เม่ือพนกังาน

ท่ีปฏิบติังานในเขตการบินมีความรู้เก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการทาํงานท่ีดียอ่มทาํใหมี้พฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานดีดว้ย ดงันั้น หน่วยงานตน้สังกดัควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรการความ

ปลอดภยัในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัโดยเนน้ใหพ้นกังาน

ท่ีปฏิบติังานในเขตการบินทุกคนมีส่วนร่วม เช่น ให้รางวลัแก่พนกังานและหน่วยงานท่ีมีความปลอดภยัในการ

ทาํงานสูงจนไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ หรือความเสียหายในการทาํงานในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกาํลงัใจ

และเพ่ือส่งเสริมสร้างพฤติกรรมในการทาํงานท่ีดี รวมทั้งใหพ้นกังานเห็นความสาํคญัในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ดว้ยความปลอดภยัตลอดเวลาขณะท่ีปฏิบติังานในเขตการบิน 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (2) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความง่ายของการใชพ้าณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (3) ศึกษาอิทธิพลของ

การรับรู้ประโยชน์ของการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (4) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และ(5) ศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อ 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ของครอนบาคเท่ากบั 0.97  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ถดถอย 

 ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัคุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ปัจจยัความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และ

ปัจจยัความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ใน

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สําหรับปัจจัยการรับรู้ความง่ายของการใช้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และปัจจัยการรับรู้

ประโยชน์ของการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
 

คาํสําคญั: ความจงรักภกัดีในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ สินคา้แฟชัน่ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were ( 1)  to study the influence of e- commerce quality on customer e-

loyalty 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 e-

loyalty 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัมีการซ้ือขายสินคา้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน  จากผลสํารวจของสํานกังานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในปี 2559  มีมูลค่า 2,560,103.36 ลา้น

บาท เติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 14.03 และการคาดการณ์มูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 

2560 มีมูลค่าประมาณ 2,812,592.03 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2559  คิดเป็นร้อยละ 9.86  จะ

เห็นไดว้า่ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่จะมีทิศทางการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี  ในปี 2560 สินคา้แฟชัน่

เป็นสินคา้สินคา้ท่ีมีจาํนวนผูซ้ื้อในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มากท่ีสุด  และจากผลสาํรวจมูลค่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอตัราการเติบโตของมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในรอบปี 

2558-2559 คิดเป็นร้อยละ 28.88 ซ่ึงมีอตัราการเติบโตอยูใ่นอนัดบัสามของอุตสาหกรรมการคา้ปลีกและการคา้ส่ง

การมีผู ้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ตลาดมากข้ึน ทําให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจําหน่ายสินค้าแฟชั่นจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือสร้างความแตกต่างระหวา่งผูใ้หบ้ริการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์รายอ่ืนและมุ่งเนน้การตอบสนอง

ความตอ้งการตามความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัจึงจะทาํให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  รวมถึงการทาํให้

ลูกคา้ไวว้างใจในการทาํธุรกรรมในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของตน  ในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัปัจจุบนัทาํให้

ลูกคา้มีทางเลือกหลากหลาย การสร้างความจงรักภกัดีเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการดึงดูดใจให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือ

สินคา้ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั้นๆอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะมี

ปริมาณซ้ือซํ้ าท่ีสูงกวา่ลูกคา้โดยทัว่ไป และบ่อยคร้ังท่ีลูกคา้กลุ่มน้ีจะสร้างลูกคา้ใหม่ใหก้บัธุรกิจดว้ยการแนะนาํ 
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หรือบอกต่อแบบปากต่อปาก และเม่ือสามารถรักษาฐานลูกคา้เก่าพร้อมทั้ งเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ใหม่ ธุรกิจจะมี

ยอดขายเพ่ิมข้ึน และมีความสามารถในการทาํกาํไรไดสู้งข้ึน 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้เป็นรากฐานท่ีสาํคญั

ของธุรกิจ ซ่ึงหากผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์สามารถสร้างความจงรักภกัดีใหก้บัลูกคา้ไดก็้ยอ่มหมายถึง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย และความจงรักภกัดีของลูกคา้ยงัเป็นกญุแจสาํคญัในการสร้าง

ผลกาํไรระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ดว้ยความสําคญัขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัมีความตอ้งการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการในการนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และเพ่ิมส่วนแบ่ง

การตลาด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้

แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความง่ายของการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ของการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 (4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 (5) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ 

ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 

1. ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ 

2. ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

การรับรู้ประโยชน์ของการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

การรับรู้ความง่ายของการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลในโดยใช้

แบบสอบถามออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ตามรายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 จาํนวน 14,885 คน  (สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)   

กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 400 ตวัอยา่ง กาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งจากการคาํนวณสูตรยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95    

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย (1) คุณภาพพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (คุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หมายถึง 

ประสิทธิภาพของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีใหบ้ริการ โดยมีการนาํเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นประโยชน์ต่อ

ลูกค้าและระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการตอบสนองการใช้งานอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ และมีปกป้องความเป็นส่วนตวัของลูกคา้)  (2) การรับรู้ความง่ายของการใช้งาน

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (3) การรับรู้ประโยชน์ของการใชง้านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (4) ความพึงพอใจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (5) ความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   ตัวแปรตาม คือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ และความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม  

 4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบัลูกคา้ท่ี

เคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โดยการโพสตลิ์งคแ์บบสอบถามออนไลนผ์่านทางเวบ็ไซตเ์ครือข่าย

สงัคมออนไลน ์ ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

การสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน งานอดิเรก  ขอ้คาํถามเป็นแบบสาํรวจรายการ จาํนวน 7 ขอ้ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชั่นใน

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราวดัแบบประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท 5 ระดบั แบ่งเป็น 5 ส่วน 

คือ  (2.1) แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 25 ขอ้ (2.2) แบบสอบถามเก่ียวกบั

การรับรู้ความง่ายของการใช้งานพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 ข้อ (2.3) แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้

ประโยชน์ของการใชง้านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จาํนวน 4 ขอ้ (2.4) แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 4 ขอ้  (2.5) แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 4 ขอ้ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 2 องค์ประกอบ คือ  

ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ และความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราวดัแบบประมาณค่าตาม

วธีิของลิเคิร์ท 5 ระดบั จาํนวน 9 ขอ้ 
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 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้มา

หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง คดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป มาใชเ้ก็บขอ้มูล 

และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้กับลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชั่นในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

จํานวน 40 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของ                    

ครอนบาค เท่ากบั 0.97 จากนั้นจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์แลว้นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  

จาํนวน 400 ชุด  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือคาํนวณค่าสถิติ ทั้งสถิติเชิงสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานของการวจิยั ไดแ้ก่ การวเิคราะห์สมการถดถอย ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 

0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายได ้

ต่อเดือน 10,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 10,000 บาท  และเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นงานอดิเรก 

 (2) การทดสอบอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าแฟชั่นในพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 สาํหรับส่วนน้ีเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอย 

 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทดสอบนยัสาํคญัของตวัแปรอิสระ 

Model df SS MS F Sig. 

Regression 5.00 116.50 23.30 174.43 0.000** 

Residual 392.00 52.36 0.13   

Total 397.00 168.86    

** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 1 มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั หรือมีปัจจยัท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อยา่งนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่

ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) โดยวิธี Enter ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ 

                 ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีร่วมพยากรณ์ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ 

                 แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวม   

ตวัพยากรณ์ B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) -0.01 0.15  -0.05 0.964 

คุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (X1) 0.16 0.05 0.14 3.21 0.001** 

การรับรู้ความง่ายของการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (X2) 0.02 0.05 0.02 0.50 0.620 

การรับรู้ประโยชน์ของการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (X3) 0.09 0.06 0.08 1.61 0.109 

ความพึงพอใจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (X4) 0.36 0.05 0.33 6.65 0.000** 

ความไวว้างใจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (X5) 0.36 0.04 0.37 8.26 0.000** 

R = 0.831 R2 adj = 0.686  F = 174.428  

R2 = 0.690      

** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ มีตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร คือ  คุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ความพึงพอใจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และมีความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้

แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ซ่ึงสามารถร่วมพยากรณ์

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 68.6 (R2 adj = 0.686)  

 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  

ในรูปแบบคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ = -0.01 + 0.36 (X5) + 0.36 (X4) +0.16 (X1) 

 และเม่ือพิจารณาสมัประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา่ตวัพยากรณ์ท่ีมีค่า Beta สูงสุด

คือ ความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Beta = 0.37) ความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Beta = 0.33) และ

คุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Beta = 0.14) ตามลําดับ แสดงว่าความไวว้างใจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี

ความสาํคญัอนัดบัแรกในการพยากรณ์ รองลงมา คือความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และคุณภาพพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ตามลาํดับ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชั่นใน

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ = 0.37 (X5)  + 0.33 (X4)  + 0.14 (X1) 

        ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ มีการยอมรับสมมติฐาน 3 ขอ้ และปฏิเสธสมมติฐาน 2 ขอ้ คือ ปัจจยั

ดา้นคุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  และปัจจยัดา้นความไวว้างใจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

สาํหรับปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายของการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ของการใช้

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัย ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าท่ี ซ้ือสินค้าแฟชั่นในพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์และสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 

 (1) จากผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินแฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัสถิติ 0.01 โดยคุณภาพขอ้มูล

มีความสาํคญัอนัดบัแรกในการพยากรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Rodgers, Negash and Suk (2005 : 325) 

พบวา่ คุณภาพของขอ้มูลส่งผลใหเ้กิดความภกัดีออนไลน์ในผูซ้ื้อท่ีมีประสบการณ์การซ้ือสินคา้ออนไลน์สูง  และ

ผลการวิจยัของ Roy and Butaney (2014 : 216) พบว่า คุณภาพของขอ้มูลส่งผลโดยตรงต่อความภกัดีของลูกคา้ 

นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ภานุวฒัน์ รัตนดิษฐ์ และดารณี พิมพ์ช่างทอง (2551 : 111)  พบว่า 

คุณภาพของส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน คุณภาพของขอ้มูลสินคา้/บริการ การรับรู้ต่อความปลอดภยั และการรับรู้ต่อ 

ความเป็นส่วนตวั มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคออนไลน์ 

        (2) จากผลการวจิยัพบวา่ ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ความง่ายของการใชพ้าณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ และการรับรู้ประโยชน์ของการใชพ้าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้

ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Wong, Lo and Ramayah (2014 : 

489) พบวา่ ปัจจยัการรับรู้ความง่ายของการใชพ้าณิชยแ์ละปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์ส่งผลกระทบเชิงบวกกบั

ความจงรักภักดี  และงานวิจัยของ Chiu, Lin, Sun and Hsu (2009)  พบว่า การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อ 

ความตั้งใจและความภกัดีในการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีไดร้ะบุประเภทสินคา้ท่ีซ้ือใน

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นสินคา้แฟชัน่ จึงทาํใหมี้ผลการวจิยัท่ีแตกต่างกบังานวจิยัอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุประเภทสินคา้ท่ี

ซ้ือในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

         (3) จากผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 

ความจงรักภักดีของลูกค้าท่ี ซ้ือสินแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับสถิติ 0.01  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Safa and Von Solms (2016 : 7) พบวา่ ความพึงพอใจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ส่งผล

ทางบวกกบัความภกัดีอิเล็กทรอนิกส์  และผลการวิจยัของ สุตาภทัร คงเกิด (2559 : 273) พบว่า ความพึงพอใจ

อิเลก็ทรอนิกส์ส่งผลทางตรงต่อความภกัดีอิเลก็ทรอนิกส์  และงานวจิยัของ Liu (2012 : 139) พบวา่ ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ออนไลน์มีผลทางบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญั  

         (4) จากผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานท่ี 5 ความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 

ความจงรักภักดีของลูกค้าท่ี ซ้ือสินแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับสถิติ 0.01   

โดยความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความสาํคญัอนัดบัแรกในการพยากรณ์  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

Hou (2005 : 170) พบวา่ ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้  และงานวิจยัของ Safa and Von Solms 

(2016 : 7)พบว่า ความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ส่งผลทางบวกกับความจงรักภกัดีของลูกคา้ในพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์และ Zhou  Lu and Wang (2009 : 331) กล่าววา่ ความไวว้างใจอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นเร่ิมตน้นาํไปสู่

การซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต ์จนกลายเป็นความภกัดีต่อเวบ็ไซตแ์ละจะนาํมาซ่ึงการซ้ือซํ้ า ทาํให้ผลกาํไรในระยะยาว

ใหก้บัร้านคา้ทางเวบ็ไซต ์  

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

647 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านทัศนคติ ลูกค้าให้

ความสาํคญักบัประเด็นคุณภาพและราคาของสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตรงกบัความคาดหวงัในการ

ซ้ือ นอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจวา่ลูกคา้คาดหวงักบัคุณภาพของสินคา้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บวา่

จะคุม้ค่ากับเงินท่ีจ่ายไปหรือไม่ เน่ืองจากลูกคา้ไม่มีโอกาสในการไดส้ัมผสัสินคา้จริง ผูป้ระกอบการจึงตอ้ง

พยายามจดัการทุกอยา่งใหเ้ป็นตามความคาดหวงัของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ หรือใหดี้กวา่นั้นคือเหนือความคาดหวงั

ของลูกคา้ หากเป็นสินคา้ท่ีลูกคา้คาดหวงัคุณภาพ ควรเนน้ตั้งราคาตามคุณภาพ และการใชห้ลกัจิตวทิยาเขา้มาช่วย

สนบัสนุน โดยการโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีขอ้ความหรือคาํพูดเพ่ือชกัจูงใจให้ลูกคา้เห็นถึงประโยชน์

คุณสมบติัสินคา้และความคุม้ค่าต่อการซ้ือ จะทาํใหลู้กคา้รู้สึกถึงความคุม้ค่าท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้ช้ินนั้นๆ ถา้

เอาชนะใจลูกคา้ไดย้อ่มจะมีความภกัดี ทาํใหเ้ป็นลูกคา้ประจาํต่อเน่ืองยาวนาน และมีโอกาสท่ีจะไดลู้กคา้ใหม่จาก

การบอกต่ออีกดว้ย   

 ด้านพฤติกรรม ลูกคา้ให้ความสําคญักับประเด็นยงัคงซ้ือสินคา้แฟชั่นในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เดิม 

แมว้า่ราคาสินคา้จะเพ่ิมข้ึนจากเดิมก็ตาม นอ้ยท่ีสุด  แสดงให้เห็นวา่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัราคาสินคา้ เน่ืองจาก

การซ้ือสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตทาํให้ลูกคา้สามารถเปรียบเทียบราคาจากพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ต่างๆไดง่้าย และ 

จะเลือกซ้ือสินคา้ในราคาท่ีตนเองพอใจ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรสาํรวจและติดตามการปรับราคาของสินคา้จาก

คู่แข่งอย่างสมํ่าเสมอ และนําเสนอราคาท่ีดึงดูดกว่าราคาของคู่แข่ง เพ่ือให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จาก

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของตน  แต่หากมีความจาํเป็นตอ้งข้ึนราคาจะตอ้งทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่จ่ายเงินไปเพ่ือแลกกบั

ความคุม้ค่า หรือเป็นการข้ึนราคาสินคา้ท่ีไม่ทาํให้ลูกคา้รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของราคา ส่ิงสําคญัในการปรับ

ราคาสินคา้จะตอ้งนึกถึงการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ดว้ย หากการปรับราคาสินคา้ข้ึนทาํใหลู้กคา้เปล่ียนไปซ้ือสินคา้

จากพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์อ่ืน จะทาํใหสู้ญเสียลูกคา้ประจาํไป ซ่ึงการรักษาลูกคา้เดิมไวเ้ป็นส่ิงท่ีดีกวา่และง่ายกวา่

การหาลูกคา้ใหม่  

 (2) ด้านคุณภาพพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ควรให้

ความสาํคญักบัคุณภาพพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นคุณภาพระบบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความเป็นส่วนตวัและ

ความปลอดภยั  ดา้นคุณภาพขอ้มูล โดยด้านคุณภาพระบบ ลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์สามารถ

ใชง้านไดต้ลอดเวลามากท่ีสุด ดงันั้นผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ควรทาํการพฒันาปรับปรุงระบบอยู่

เสมอ โดยเฉพาะการพฒันาประสิทธิภาพของระบบให้มีความเสถียรภาพ หากเกิดปัญหาระบบขดัขอ้งต้อง

สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัทีและควรมีการตรวจสอบระบบอยูเ่ป็นประจาํเพ่ือให้มัน่ใจวา่ลูกคา้สามารถเขา้ใชง้าน

ไดต้ลอดเวลา   

 ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะตอ้งตระหนักถึง 

ความปลอดภยัของการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสาํคญั เน่ืองจากลูกคา้ใหค้วามสาํคญั

ในประเด็นการป้องกนัขอ้มูลทางการเงินมากท่ีสุด ซ่ึงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ี

เป็นมาตรฐาน มีการเข้ารหัสเพ่ือป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลท่ีไม่ได้รับ 

การอนุญาต เช่น การใช ้Username และ Password เพ่ือป้องกนัและพิสูจน์ความเป็นตวัตน เป็นตน้   
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 ด้านคุณภาพข้อมูล ผูป้ระกอบการควรมีการอพัเดทขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีลูกคา้

ให้ความสาํคญัมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเขา้ใชง้านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ลูกคา้จะเร่ิมพิจารณาขอ้มูลท่ีนาํเสนอในพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้า  ดังนั้ นผู ้ประกอบการควรอัพเดทข้อมูลให้ดูมี 

การเคล่ือนไหวตลอดเวลา นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีนาํเสนอตอ้งใชข้อ้ความหรือภาษาท่ีเหมาะสมสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้น ถูกตอ้งตามความเป็นจริง เช่น ราคา ขนาด รูปภาพ เป็นตน้ 

 (3) ดา้นความพึงพอใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ลูกคา้ให้ความสําคญักบัประสบการณ์การซ้ือสินคา้มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถตอบสนองการซ้ือได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จะตอ้ง

พยายามสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการซ้ือสินคา้ ปัจจุบันลูกคา้ชอบความรวดเร็ว ผูป้ระกอบการควรหาผูดู้แล

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตลอดเวลา และพยายามตอบลูกคา้ให้เร็วท่ีสุด ควรศึกษาและพฒันาทกัษะการโตต้อบกบั

ลูกคา้ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะ และความฉลาดทางอารมณ์ของพนกังานในการรับมือกบัความหลากหลายของลูกคา้  

อีกทั้งการออกแบบแพลตฟอร์มวิธีการสั่งซ้ือสินคา้ การนาํเสนอสินคา้ใหดู้ง่าย สบายตา มีการจดจาํขอ้มูลลูกคา้ท่ี

เคยใชบ้ริการ และหลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้แลว้ควรมีระบบบริการหลงัการขายท่ีดี นอกจากนั้นยงัตอ้ง

เรียนรู้ และทาํความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้  โดยการสาํรวจ หรือรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ซ่ึงจะเป็น

ส่วนสําคัญท่ีทําการตรวจสอบความต้องการของลูกค้า ข้อมูลผลสะท้อนกลับของลูกค้าจะทําให้เข้าใจถึง

พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซ้ึง โดยสามารถนําข้อมูลในส่วนน้ีไปใช้ในการวางแผน 

ดา้นการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้มากท่ีสุด และ

เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจนาํไปสู่การเกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 (4) ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตอ้งตระหนักและให้ความสําคญักับความ

ไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพราะจากผลการวิจยัพบว่า ความไวว้างใจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความสําคญั

อนัดบัแรกในการพยากรณ์ โดยลูกคา้ให้ความสําคญัในประเด็นการรักษาสัญญาและขอ้ตกลงท่ีให้ไวม้ากท่ีสุด  

รองลงมาคือ การใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัย ์และมีความน่าเช่ือถือ การซ้ือสินคา้ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ผูซ้ื้อรับ

ขอ้มูลเพียงรูปภาพของสินคา้โดยไม่ทราบถึงตวัสินคา้จริง การรับรองคุณภาพและขั้นตอนการจัดส่งจึงไม่มี

หลกัฐานท่ีชดัเจน ทาํให้ไม่สามารถไวว้างใจไดว้า่อีกฝ่ายจะทาํตามขอ้ตกลงหรือไม่ ดงันั้นผูป้ระกอบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งทาํตามสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดใ้ห้ไวก้บัลูกคา้ คาํสัญญาท่ีให้นั้นลูกคา้ตอ้งไดรั้บประโยชน์ 

และคาํสัญญานั้นตอ้งดูจริงจงัน่าเช่ือถือไม่ใช่คาํโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ท่ีบ่งบอกถึงความ

ตั้งใจจริง เช่น การจดัส่งสินคา้ภายใน 48-78 ชัว่โมง, การรับคืนสินคา้ท่ีชาํรุดเสียหาย โดยลูกคา้สามารถส่งสินคา้

กลบัและรับเงินคืนภายใน 14 วนัหลงัจากท่ีลูกคา้ไดรั้บสินคา้ เป็นตน้ ผูป้ระกอบการตอ้งมีความเสมอตน้เสมอ

ปลายรักษาสัญญาอย่างต่อเน่ือง หากลูกค้าเกิดความไวว้างใจจะทาํให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือสินค้าในพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (อภิญญา ทวีโชคสิริกุล. 2551 : 52) และในอนาคตหากผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้ประเภทเดิมอีกก็มี

โอกาสสูงท่ีจะกลบัมาซ้ือซํ้ า ลูกคา้เหล่าน้ีจะกลายเป็นลูกคา้ประจาํและเป็นบุคคลท่ีบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนๆดว้ย 

นอกจากจะสามารถรักษาลูกคา้เก่าเอาไวไ้ด ้ยงัสามารถเพ่ิมจาํนวนลูกคา้กลุ่มใหม่ไดง่้ายข้ึน รวมถึงส่งผลให้มี

ยอดขาย รายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึน 

 (5) ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตอ้งพิจารณาความน่าเช่ือถือของผูข้ายและสินคา้ท่ี

ขายก่อนการตดัสินใจซ้ือ เจา้ของร้านมีตวัตนจริงหรือไม่ หากร้านคา้มีการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จะมี 
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ความเช่ือถือมากข้ึน เพราะว่าการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เจา้ของตอ้งระบุขอ้มูลส่วนตวัเพ่ือขอข้ึน

ทะเบียนซ่ึงสามารถกรองมิจฉาชีพไดส่้วนหน่ึง และควรระมดัระวงัการชาํระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ควรชาํระเงิน

ผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีมีการกรอกรหสัผา่นเพ่ือป้องกนัการขโมยขอ้มูลทางการเงิน หรือเลือกใชบ้ริการเก็บ

เงินปลายทาง นอกจากจะสะดวกยงัทาํใหส้บายใจท่ีจะซ้ือสินคา้แฟชัน่ในพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เพราะมัน่ใจวา่ไม่

ถูกหลอกใหโ้อนเงินแน่นอนและไม่ตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้ทั้งท่ียงัไม่ไดรั้บสินคา้  
 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าแฟชั่นในพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ เปรียบเทียบกบัท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่จากร้านคา้ทัว่ไป อาจทาํใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีแตกต่างออกไป 

 (2) ทาํการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ เจเนอเรชัน่วาย และเจเนอเรชัน่ซี ทาํใหส้ามารถเรียนรู้และเขา้ใจบุคคลใน

วยัต่างๆไดดี้ข้ึน และสามารถวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่ละช่วงวยั 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีมอบทุนอุดหนุนการทาํบทความวิจยัฉบบัน้ี  

งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรจนัทร์ ศิริโชติ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เจษฎา นก

นอ้ย และรองศาสตราจารย ์ดร.ศศิวิมล สุขบท ซ่ึงช่วยเหลือ แนะนาํให้คาํปรึกษาอยา่งดียิ่ง พร้อมทั้งอุทิศเวลาใน 

การถ่ายทอดความรู้ และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ยิ่ง ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณเป็น 

อย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ให้ความกรุณาตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือการวจิยั ซ่ึงกรุณาใหค้าํแนะนาํในการสร้างเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลของวสิาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขนั

ทางการคา้ได ้และศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลใหม่ของวสิาหกิจ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีศึกษา คือ กลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนในเขตสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 1 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มเกษตร

ยัง่ยนื อีกทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถามใช้

สถิติเชิงพรรณนาในรูปของค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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 ผลการวิจยัการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจงัหวดัชายแดนใต ้ดงัน้ี 

ผูป้ระกอบการกลุ่มเกษตรยัง่ยืน ตรา ส.วจิิตร จ.ยะลา ผลิตภณัฑเ์ดิมคือ กลว้ยหินกรอบแกว้รสชาเขียว พฒันาเป็น

สูตรกลว้ยหินกรอบแกว้รสไสแ้ยมสม้แขก ตรา ส.วิจิตร มีเอกลกัษณ์ การทดสอบทางดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน

สม้แขก/กล่ินสมุนไพร รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม พบวา่ ผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนนทางดา้นลกัษณะ

ปรากฏ สี กล่ินส้มแขก รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมอยู่ท่ี  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 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าคะแนนความชอบโดยรวมของ

ผลิตภณัฑ์กลว้ยสอดไส้ส้มแขกมีคะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่นช่วงชอบปานกลาง เม่ือพิจารณาผลิตภณัฑ์จะ

เห็นไดว้่าผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์อาหาร    

ฮาลาลใหม่ของวิสาหกิจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�=4.28,S.D.=0.73) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ผูบ้ริโภคมี

ระ ดับ ค วาม พึ งพ อ ใจ ม าก ท่ี สุ ด ด้าน ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  (x�= 4.42 ,S.D.= 0.66 ) ด้ าน ช่ อ งท างก ารจัด จําห น่ าย 

(x�=4.26,S.D.=0.76) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x�=4.26,S.D.=0.66) และดา้นราคา (x�=4.16,S.D.=0.84) 

 

คาํสําคญั: กลุ่มวสิาหกิจชุมชน, อาหารฮาลาล, ความสามารถการแข่งขนั 

 

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 .4 2 , S.D. =  0 .6 6 ). The distribution channels (x�=  4 .2 6 , S.D. =  0 .7 6 ). 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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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

แผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมฉบบัท่ี 11 ท่ีสัมพนัธ์กบัโครงการวิจยัฯท่ีวา่ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทา

ปัญหาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพร่วมกนัเพ่ือ

คน้หาทางเลือก ท่ีเหมาะสมสาํหรับชุมชนมีการรวบรวมขอ้มูลคน้ควา้หาความรู้นาํมาวเิคราะห์อยา่งมีส่วนรวมบน

ฐานทรัพยากรของทอ้งถ่ินชุมชนเกิดเป็นแนวทางการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ท่ีสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และ

สงัคมใหก้บัคนในชุมชน ภายใตก้ระบวนการพฒันาท่ีมีความสมัพนัธ์กนั อยา่งเป็นระบบสร้างการเรียนรู้เช่ือมโยง

กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้ภายในชุมชนเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีคาํนึงถึงวงจรความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  

และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีรูปแบบ และวิธีการทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งเกิดการพ่ึงตนเองในระบบทุน

ชุมชนจดัการดา้นการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และลดตน้ทุนเป็นระบบธุรกิจชุมชนควบคู่กบัการนาํเทคโนโลย ี

และความรู้มาแปรรูปสินค้าในชุมชนเป็นระบบอุตสาหกรรมชุมชนจัดสรรผลประโยชนในชุมชนมาเป็น

สวสัดิการให้ทุกคนในชุมชนมีความมัน่คงในชีวิตเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สาํนกังาคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555)   

 สาํหรับตลาดอาหารฮาลาลปัจจุบนัมีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของตลาดการคา้อาหารโลกสามารถสร้าง

รายไดจ้าํนวนมากแก่ประเทศผูส่้งออก โดยในปี 2011 มูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลอาจสูงถึง 1.2 หม่ืนลา้น

เหรียญสหรัฐฯ สาํหรับประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีศกัยภาพดา้นอาหาร มีโอกาสเป็นศูนยก์ลางธุรกิจอาหาร

ฮาลาลโลกไดเ้น่ืองจากประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นวตัถุดิบ และค่าแรงงาน ปัจจุบนัไทยเป็นผูส่้งออกอาหาร

รายใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก (สาํนกัข่าวโลกมุสลิม, 2553) มีตลาดส่งออกหลกั คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหภาพ

ยโุรป (อีย)ู และอาเซียน แต่จากวกิฤติเศรษฐกิจโลก และมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมากข้ึนส่งผลให้ประเทศไทย

มียอดส่งออกในตลาดหลกัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสถานการณ์การแข่งขนัในตลาดอาหารฮาลาล โลกมี

ความรุนแรงข้ึนไทยจึงจาํเป็นตอ้งพ่ึงพา และแสวงหาตลาดส่งออกอาหารอ่ืนท่ีมีศกัยภาพทดแทน ซ่ึงหน่ึงในตลาด

ส่งออกอาหารฮาลาลท่ีน่าสนใจของประเทศไทยก็คือตลาดตะวนัออกกลาง ประเทศผูผ้ลิตอาหารรายสาํคญัต่างให้

ความสนใจในการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวมุสลิม เช่น ประเทศ

มาเลเซีย ไดก้าํหนดเป็นยทุธศาสตร์ให้ประเทศเป็นศูนยก์ลางการผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือการส่งออกไปยงัตลาด

มุสลิมทั่วโลก (Sharif,2000) การต่ืนตวัของวงการอุตสาหกรรมอาหารต่อกรณีศกัยภาพของตลาดอาหารฮาลา

ลโลก มาเลเซียตั้งฐานนิคมฮาลาลอุดรธานี ในขณะท่ีประเทศไทยยงัไม่มีความชดัเจนเร่ืองนโยบายอุตสาหกรรมฮา

ลาล ประเทศเพ่ือนบา้นอยา่งมาเลเซียไดเ้ดินแผนเชิงรุก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลกัดนัให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมฮา

ลาลแห่งใหม่ ในไทย ภายใตก้ารบริหารของเอกชนมาเลเซีย เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) โดยมีบริษทัดา้นการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และอุตสาหกรรมผลิตรถจกัรยานยนต ์ของมาเลเซีย 

อยา่ง บริษทั GMC International Holding จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (เอกราช มูเก็ม, 2558) 

สาํหรับการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลใน 3 จงัหวดัชายใตมี้ผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบในพ้ืนท่ี ถือเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัต่อการลงทุนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อนกัลงทุนนอกพ้ืนท่ี อีกทั้งหน่วยงาน

รับรองมาตรฐานฮาลาลขาดความเป็นเอกภาพในการทาํงานและบุคลากรขาดความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิต

อาหารฮาลาลขาดการจดัทาํฐานขอ้มูลของสถานประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล และขาดการปรับปรุงขอ้มูลให้
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เป็นปัจจุบัน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความรู้เก่ียวการประกอบธุรกิจ การลงทุน และกลยุทธ์การตลาด 

ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐไม่ต่อเน่ืองและมีขีดความสามารถจาํกัด ขาดการบูรณาการ

ทางการสนับสนุน อีกทั้งโครงการจดัตั้งนิคมอุสาหกรรมฮาลาลยงัไม่บรรลุผลตามนโยบายท่ีกาํหนด และขาด

เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั ไม่สามารถเพ่ิมการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จากเหตุผล

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หากไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขต

สามจงัหวดัชายแดนใต ้เพ่ือสร้างความสามารถการแข่งขนัทางการคา้สู่สากลนาํไปสู่การสร้างรายได ้และสร้าง

ความเจริญใหแ้ก่ชุมชนสามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลของวสิาหกิจชุมชน ใหส้ามารถแข่งขนัทางการคา้ได ้

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลใหม่ของวสิาหกิจชุมชน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสร้างกรอบแนวคิดของโครงการวิจยัเก่ียวกบัการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างความสามารถการแข่งขนัทางการคา้ ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การพฒันาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพ่ือสร้างความสามารถการแข่งขันทางการคา้ กระบวนการวิจัย

สามารถสรุปขั้นตอนดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

การพฒันาผลติภณัฑ์ 
 

1. ความไดเ้ปรียบดา้นความแตกต่าง 

2. การลดตน้ทุนการผลิต 

3. การตอบสนองดา้นความรวดเร็ว 

ความพงึพอใจของผู้บริโภค 

ความสามารถการแข่งขันทางการค้า 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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แผนภาพที ่2 ขั้นตอนการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาล 

 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

คณะผูว้ิจยัไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาล ในเขตสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ซ่ึงมีจํานวนทั้ งส้ิน 60 กลุ่ม จนเหลือ 1 กลุ่ม โดยการสัมภาษณ์ประธานหรือตัวแทนของกลุ่มฯ เพ่ือ

สอบถามขอ้มูลท่ีใช้เป็นเกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มฯ มุ่งเน้นไปท่ีประเด็นของการตอบขอ้คาํถามในเร่ือง ความ

ต่อเน่ืองในการผลิตและการขาย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตภายในกลุ่ม แนวคิดในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ จากนั้นคณะผูว้ิจยัทาํการประชุม และวิธีวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือพิจารณาและตดัสิน ใจเลือกกลุ่มท่ีจะ

ไดรั้บการพฒันาเป็น “กลุ่มเกษตรยัง่ยนื ตรา ส.วจิิตร” อีกทั้งสอบถามกลุ่มผูบ้ริโภค เพ่ือสอบถามความพึงพอใจท่ี

มีต่อผลิตภณัฑ์ใหม่สุ่มตวัอยา่งจากประชากรในเขตสามจงัหวดัชายแดนใต ้โดยผูว้ิจยัใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane, อา้งถึงใน สุทธนู ศรีไสย,์ 2551) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  1. การพฒันาผลิตภณัฑ ์

   2. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถการแข่งขนัทางการคา้ 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวิจยัน้ีไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์มีทั้ งการสัมภาษณ์พฒันาและการ

สาํรวจ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค จาํนวน 400 ราย เพ่ือคน้หานวตักรรมใหม่ ด้านการ

พฒันาผลิตภณัฑ ์ 

 ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองการผลิต เพ่ือสร้างผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาล ใหม่ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 ขั้นตอนท่ี 3 การทดสอบตลาด เพ่ือสอบถามความพึงพอใจจากผูบ้ริโภคและแนวทางในการจดัช่องทาง

การจาํหน่าย  

สมัภาษณ์กลุ่ม

วสิาหกิจชุมชน 

ขอ้มูลการพฒันาผลิตภณัฑผ์ูผ้ลิต

อาหารฮาลาล 

พฒันาผลิตภณัฑ ์ การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาล 

ทดสอบตลาด 

เสนอผลิตภณัฑ์

รูปแบบใหม่  

เผยแพร่ผลการวจิยัสู่ชุมชน 
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 ขั้นตอนท่ี 4 ถ่ายทอดกระบวนการผลิตและผลการวจิยัต่อชุมชนในพ้ืนท่ี   

ดงัน้ี เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการวจิยั กาํหนดดงัน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์ เน้ือหาในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย เน้ือหาเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีนําไปสู่การแข่งขันทางการค้า ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพท่ีได้รับรองตาม

มาตรฐานอาหารฮาลาล การสร้างผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ การสร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ 

2. แบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจชุมชนในเขตสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัจากท่ีผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวจิยัจากนั้นดาํเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. นาํหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาเพ่ือขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ เพ่ือ

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการวิจยั โดยให้การสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม อีกทั้งการขอเขา้พบกลุ่มเพ่ือพฒันากลุ่ม

ผลิตของผูป้ระกอบการ 

2. ผูว้ิจยันําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท่ีได้มีการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัแลว้ ไปดาํเนินการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจ

ชุมชนดว้ยตนเอง  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ จะวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณา

ส่วนขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้จากแบบสอบถามนั้นใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นาํเสนอในรูปของ

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devition)  (บุญธรรม กิจ

ปรีดาบริสุทธ์ิ, 2547 ; สุวมิล ติรกานนัท,์ 2546) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสาม

จงัหวดัชายแดนใต ้เพ่ือสร้างความสามารถการแข่งขนัทางการคา้สู่สากล สามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ 

สรุปได้ดงันี ้

 ผลติภัณฑ์กล้วยหินกรอบแก้ว กลุ่มเกษตรยัง่ยืน ตรา ส.วจิติร 

 จากการสนทนากลุ่มพหุภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งจากผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภคทาํให้ไดแ้นวทางในการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์กลุ่มเกษตรยัง่ยนื ตรา ส.วจิิตร จ.ยะลา ผลิตภณัฑเ์ดิมคือ กลว้ยหินฉาบรสชาเขียว พฒันาเป็นสูตรกลว้ย

หินกรอบแกว้รสไส้แยมส้มแขก ตรา ส.วิจิตร มีเอกลกัษณ์ คือ กรอบและบาง ผิวของกลว้ยเนียนสวย ความบาง

สมํ่าเสมอกันทุกช้ิน ให้ผิวสัมผสัท่ีกรอบได้อย่างมีเอกลกัษณ์ ผูป้ระกอบการจึงมีความตอ้งการพฒันาโดยใช้

แนวทางเดิม แต่เพ่ิมสีสันและรสชาติใหม่ แต่ยงัคงเอกลกัษณ์รูปร่างกลว้ยแบบเดิม ทางผูว้ิจยัจึงเลือกกลว้ยหินรส



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

657 

ไส้แยมส้มแขก เพราะมีสีสันหน้าตาสดใส และมีกล่ินหอม อ่อนๆ รสชาติละมุน หวานมนั กล่ินหอมของกลว้ย

ชวนให้รับประทาน และมีขนาดท่ีพอเหมาะกบัการรับประทานนาํกลว้ยสอดไสแ้ยมสม้แขก ศึกษาผลการทดสอบ

ทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธีการให้คะแนนแบบ 9 point hedonic scale โดยมีระดับการให้คะแนน 1-9 คะแนน       

(1 เป็นคะแนนท่ีไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9 เป็นคะแนนท่ีชอบมากท่ีสุด) โดยใชผู้ท้ดสอบจาํนวน 30 คน ทาํการ

ทดสอบทางดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ินส้มแขก/กล่ินสมุนไพร รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม พบวา่ 

ผูท้ดสอบชิมให้คะแนนทางดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ินส้มแขก รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมอยูท่ี่ 

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 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า

คะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภณัฑ์กลว้ยสอดไส้แยมส้มแขกมีคะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่นช่วงชอบ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาผลิตภณัฑจ์ะเห็นไดว้า่ผลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลใหม่ของวิสาหกิจ

ชุมชน สรุปได้ดงันี ้

สําหรับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑใ์หม่ของวิสาหกิจชุมชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 และเป็นเพศชาย จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 มีอายุ

ระหวา่ง 25 - 35 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 36 - 45 ปี จาํนวน 

134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 อายรุะหวา่ง 46 - 55  ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 อายไุม่เกิน 20 ปี จาํนวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอาย ุ55 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 โดยมีสถานภาพสมรส/

อยูด่ว้ยกนั มีจาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ สถานภาพหมา้ย/อยา่ร้างจาํนวน 110 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 27.50 สถานภาพโสด จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และสถานภาพแยกกนัอยู ่จาํนวน 19 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.75 ทั้งน้ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามากท่ีสุด จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 

รองลงมาคือ ระดับการศึกษาจบมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ระดับ

การศึกษาจบมธัยมตอนตน้ จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 นอกจากน้ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 15,000 บาท/

เดือน จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือ มีรายได ้5,001 – 10,000 บาท/เดือน จาํนวน 116 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.00 มีรายได ้15,001 – 20,000  บาท/เดือน จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 มีรายได ้ตํ่ากวา่ 5,000 

บาท/เดือน จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และมีรายได ้สูงกว่า 20,001 บาท/เดือน จาํนวน 10 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 2.50 โดยมีอาชีพพนกังานภาคเอกชน จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ อาชีพพนกังาน

ภารัฐ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 นักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 

อ่ืนๆ จาํนวน 43 คิดเป็นร้อยละ 10.75 และนบัถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 และนบัถือ

ศาสนาพุทธ จาํนวน 114 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.50 นอกจากน้ีพบวา่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

ใหม่ของวสิาหกิจชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ีผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาล กล่าวคือดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุดในรสชาติ กล่ิน สี  (x�=4.61 ,S.D.= 0.54) และความปลอดภัยจากสารปนเป้ือน 

(x�=4.30,S.D.= 0.87) อีกทั้งดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

(x�=4.31,S.D.=0.76) และการแสดงรายละเอียดของราคาอยา่งชดัเจน (x�=4.05,S.D.=0.86) นอกจากน้ีดา้นช่องทาง

การจัดจําหน่าย พบว่า ผู ้บริโภคมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์
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(x�=4.50,S.D.=0.50) และมีวิธีแสดงการผลิตให้ลูกคา้ชม (x�=3.96,S.D.=1.14) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า ผูบ้ริโภคมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ความรวดเร็วในการให้บริการ (x�=4.55,S.D.=0.72) และมีการ

จัดทําโปรโมชั่นผลิตภณัฑ์พิเศษประจาํเดือน (x�=3.95,S.D.=0.46) อีกทั้ งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑอ์าหาร ฮาลาลใหม่ของวิสาหกิจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�=4.28,S.D.=0.73) เม่ือพิจารณารายขอ้

พบวา่ผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ์ (x�=4.42,S.D.=0.66) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(x�=4.26,S.D.=0.76) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x�=4.26,S.D.=0.66) และดา้นราคา (x�=4.16,S.D.=0.84) 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจงัหวดัชายแดนใต ้เพ่ือ

สร้างความสามารถการแข่งขนัทางการคา้สู่สากลสามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 ผลิตภัณฑ์กล้วยหินกรอบแก้ว กลุ่มเกษตรยั่งยืน ตรา ส.วิจิตร ผลิตภัณฑ์เดิมคือ กล้วยหินฉาบรส        

ชาเขียว พฒันาเป็นสูตรกล้วยหินกรอบแก้วรสไส้แยมส้มแขก 

 องค์ประกอบทางเคมีของแยมส้มแขก พบวา่ ในแยมส้มแขกมีปริมาณเยื่อใยร้อยละ 1.95 ซ่ึงไดม้าจาก

เน้ือส้มแขก ซ่ึงสม้แขกมีคุณสมบติัในการช่วยควบคุมนํ้ าหนกั ช่วยยบัย ั้งเอนไซมใ์นกระบวนการสร้างไขมนัจาก

การบริโภคอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูง สามารถลดไขมนัในร่างกายได้ดี โดยท่ีสาร HCA จะไปขดัขวางการ

ทาํงานของเอนไซมท่ี์เปล่ียนแป้งและนํ้ าตาลเป็นไขมนัไดบ้างส่วน (ร้อยละ 40-70) ทาํใหอ้าหารท่ีมีส่วนผสมจาก

ส้มแขกจดัเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ (พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และคณะ, 2545) นอกจากน้ีส้มแขกมีสรรพคุณอ่ืนอีก เช่น 

แกอ้าการไอ ขบัเสมหะ และแกอ้าการทอ้งผกู 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากกผลการวิจยัการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจงัหวดัชายแดนใต ้

เพ่ือสร้างความสามารถการแข่งขนัทางการคา้สู่สากล ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีและขอ้เสนอแนะใน

การวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 7.1.1 เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนโดยตรง ควรมีการสอบถามความ

ตอ้งการพฒันาวสิาหกิจชุมชน และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาวสิาหกิจชุมชน 

 7.1.2 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบวสิาหกิจชุมชนโดยตรง ควรเป็นแกนหลกัในการบูร

ณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสามารถช่วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เช่น สถาบันอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัย 

วทิยาลยัชุมชน กรมพฒันาชุมชน  

 7.1.3 หน่วยงานรัฐท่ีมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต ควรมีการอบรมการใช้งาน การดูแล

บาํรุงรักษารวมถึงการซ่อมเม่ืออุปกรณ์ในการผลิตมีปัญหา 

 7.1.4 หน่วยงานรัฐท่ีตอ้งการสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี ควรศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

วสิาหกิจชุมชน ก่อนใหก้ารสนบัสนุน เพ่ือใหส่ิ้งท่ีจดัใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อวสิาหกิจชุมชน 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 7.2.1 วสิาหกิจชุมชนควรสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑจ์ากความเป็นมุสลิมและฮาลาล เช่น ยดึหลกัใช้

วตัถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน เพ่ือสามารถควบคุมตน้ทุนหรือปริมาณของวตัถุดิบได ้เน่ืองจากวิสาหกิจโดยส่วนใหญ่

ผลิตภณัฑห์ลายตวั จึงควรเลือกจากผลิตภณัฑท่ี์วสิาหกิจทาํไดอ้ร่อย มีคุณภาพ เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาด

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 7.2.2 วิสาหกิจควรพฒันาผลิตภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอยูแ่ลว้ ให้มีคุณภาพ

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดและขยายตลาดใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้มากข้ึน 

 7.2.3 รัฐให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัเป็นกรณีพิเศษอยูแ่ลว้วิสาหกิจชุมชนควรใช้

โอกาสน้ี ในการรับการสนบัสนุนส่ิงท่ีตอ้งการ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ในเทส

โก ้โลตสั เอ๊กซ์เพรส และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน

เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการห้างเทสโก ้โลตสั จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั 

ผลการวจิยั พบวา่ จาํนวนครั้งท่ีเขา้มาใชบ้ริการโดยค่าเฉล่ียประมาณ 7 ครั้งต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

สินคา้โดยเฉล่ียต่อครั้งประมาณ 352 บาท ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 14.01–20.00 

น. สาเหตุท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่เพราะสินคา้มีราคาถูก รองลงมามีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ เป็น

ศูนยร์วมของสินคา้ท่ีครบถว้นและหลากหลาย มีบริการท่ีดี รวดเร็ว และประทบัใจสินคา้มีคุณภาพดี สาํหรับปัจจยั

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นจาํนวนคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

mailto:prasert.si@spu.ac.th
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และการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ีย

ต่อคร้ังมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

คาํสําคญั: การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัความจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ส่งผล

ใหรู้ปแบบการดาํเนินชีวติของคน (Life style) ไดเ้ปล่ียนไปจากอดีต โดยในอดีตนั้นผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้อุปโภคและ

บริโภคจากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “ร้านโชห่วย” โดยเป็นร้านคา้ท่ี

เนน้ขายสินคา้ในชีวติประจาํวนั ตาํแหน่งร้านคา้จะตั้งอยูใ่นชุมชน เช่น ตลาด หรือ หมู่บา้น เนน้ทาํธุรกิจเพ่ือเล้ียง

ตวัเอง ไม่ไดมี้การมุ่งพฒันาหรือปรับเปล่ียนรูปแบบในการใหบ้ริการ ไม่มีการนาํเทคโนโลยมีาใช ้เป็นตน้ อยา่งไร

ก็ดีในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจจากการเขา้มาลงทุนแข่งขนัของชาวต่างชาติ ทาํใหเ้กิด

การพฒันารูปแบบจากร้านคา้ปลีกเปล่ียนเป็นธุรกิจร้านคา้แนวใหม่เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่

เหล่าน้ีจะมีการบริหารงานท่ีเป็นระบบและมีการพฒันาธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (อนุชิต ตนัวีระเกษม, 2551) เพ่ือ

รองรับรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงผูบ้ริโภคมีรายไดแ้ละกาํลงัซ้ือสูงข้ึน มีการศึกษา มีการรับรู้ท่ี

สูงข้ึน จึงมีความคาดหวงัในสินคา้และบริการท่ีตอ้งมีคุณภาพสูงข้ึน ประกอบกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของคนใน
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สงัคมเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเร่งรีบและการแข่งขนักนัมากข้ึน ส่งผลให้พฤติกรรมการ

บริโภคเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

 จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชชี้วิตดงักล่าว ทาํให้เกิดการขยายตวัของร้านคา้ปลีกขนาดเล็กหรือ

ร้าน สะดวกซ้ื อ  (Convenience Stores) อย่างม าก (ธราธิป  แววศรี  และพิ ม พ า หิ รัญ กิตติ , 2558)   ทําให้

ผูป้ระกอบการจากธุรกิจคา้ปลีกประเภทไฮเปอร์มาเก็ต ซ่ึงเป็นการเนน้กลยทุธ์ขายสินคา้ราคาถูกอยา่งเช่นเทสโก้

โลตสั เขา้มาลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกรูปแบบร้านสะดวกซ้ือหรือร้านคา้ปลีกขนาดเล็กเช่นเดียวกนั โดยมีรูปแบบ

เป็นเทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส มีจาํนวนสาขามากกวา่ 1,300 สาขา (เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส, 2560) ซ่ึงเป็นธุรกิจ

คา้ปลีกท่ีเก่ียวกบัสินคา้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ อย่างครบวงจร รวมถึงมีบริการจ่ายชาํระค่าบริการต่าง ๆ อีกดว้ย 

ส่วนใหญ่เทสโก้ โลตสั เอ็กซ์เพรส มีสินคา้ถูกกว่าร้านโชห่วย ทั่วไป เน่ืองจากมีการรับสินคา้มาจาํหน่ายใน

ปริมาณมาก ทาํให้มีเครดิตการคา้ท่ีดีกวา่ ส่งผลให้ราคาสินคา้ถูกลง และมีสถานท่ีตั้งอยูศู่นยก์ลางทางการคา้หรือ

สถานท่ีท่ีมีผูค้นอาศยัอยูจ่าํนวนมากทาํใหส้ามารถจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากข้ึน อีกทั้งบรรยากาศใน

การเลือกซ้ือสินคา้เยน็สบายทาํให้มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้เป็นอยา่งมาก และยงัมีโปรโมชัน่ส่วนลดต่าง ๆ ของ

สินคา้เพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยส่วนใหญ่จะจดัโปรโมชัน่ในกลางเดือน เพราะเป็นช่วงท่ียอดขายไม่ค่อยดีนัก 

เพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการมากข้ึน บรรยากาศจดัตกแต่งร้านในบางส่วนของเทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส มีการ

จดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการเลือกซ้ือ อีกทั้งยงัเนน้การใหบ้ริการของพนกังานในเร่ืองการบริการ

ท่ีมีคุณภาพและการใส่ใจต่อลูกคา้ (ธญัญลกัษณ์ ล้ิมทองกุล, 2557) ทาํให้ลูกคา้สามารถรับรู้ตราสินคา้ของเทสดก ้

โลตัส เอ็กซ์เพรส ได้อย่างดีส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความคิดเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้านั้ น ๆ เกิด

พฤติกรรมการกลับมาซ้ือซํ้ า ซ่ึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมากในสถานการณ์ท่ีผูบ้ริโภคมี

ทางเลือกมากมาย ในทางกลบักนั หากผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บรู้คุณค่าตราสินคา้อยา่งพียงพอ ผูบ้ริโภคอาจเปล่ียนใจไป

ซ้ือสินคา้ของตราสินคา้อ่ืนได ้

การรับรู้ในตราสินคา้เป็นปัจจยัท่ีช้ีให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตรายี่ห้อในใจของผูบ้ริโภค อนัเป็น

สัญญาณท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีจะตดัสินใจใชสิ้นคา้ของตรายี่ห้อนั้นโดยตรง (รัตนา ก่ีเอ่ียน, 2552) จึงทาํให้ร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ มกัมีการนาํกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะทาํให้ร้านคา้ของเขาเป็นท่ีหน่ึงในใจของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภค

จะนึกถึงร้านคา้ปลีก นั้นเป็นอนัดับแรก (Top of Mind) เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น การทาํบัตร

สมาชิกสะสมแตม้ เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นส่วนลดในภายหลงัของหา้งเทสโกโ้ลตสั หรือการส่งคูปองส่วนลดไปยงัท่ีบา้น

สมาชิกเพ่ือนาํมาเป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้ มีแคมเปญสะสมแสตมป์ เพ่ือนําไปแลกของพรีเม่ียมต่าง ๆ เพ่ือ

ดึงดูดผูบ้ริโภค มีการพฒันาคุณภาพการให้บริการปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และท่ีสาํคญัคือ

ราคาสินคา้แต่ละชนิดตอ้งควบคุมราคาให้อยูใ่นเกณฑท่ี์พอดี เพ่ือเป็นท่ีสนใจและดึงดูดลูกคา้ให้กลบัมาใชซ้ํ้ ากบั

เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส 

 ด้วยเหตุน้ีคณะผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแนวทางการพฒันากลยทุธ์

ทางดา้นการตลาด สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการตลาด 

ทาํใหลู้กคา้เกิดความพ่ึงพอใจ 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ในเทสโก ้โลตสั เอก๊ซ์เพรส 

(2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเทสโก ้

โลตสั เอก็ซเพรส 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

   

 

 

แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส ดา้น

จาํนวนครั้งในการเขา้ใชบ้ริการตอ่เดือน  

2. การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส ดา้น

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบแบบแผนวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยั

เชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กับพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ใน เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ

จากการซ้ือสินคา้ในเทสโก ้โลตสั เอ๊กซ์เพรส และ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กบั

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเทสโก ้โลตสั เอก็ซเพรส 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริเทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอนจึงกาํหนดตวัอยา่งในการใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร

(กลัยาวาณิชยบ์ญัชา, 2549) 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ใน เทส

โกโ้ลตสั เอก็ซ์เพรส 
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 n  = 
Z2(pq)
e2

 

  = 
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

  = 
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

 n   = 384.16 หรือ 385 ชุด 

ในการวจิยัคร้ังน้ี เลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบตามขั้นตอน ดงัน้ี 

- แบบใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

ขั้นที ่1 ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

จากสาขาเทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต จากนั้นทาํการเลือกสาขาเทสโก ้โลตสั 

เอก็ซ์เพรส โดยจบัฉลากจาํนวน 5 เขต โดยมี 50 เขต 

- แบบไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non- Probability Sampling) 

 ขั้นที ่2 ใช้วธีิการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 

 โดยการกระจายแบบสอบถามไปยงัผู ้ซ้ือสินค้าใน เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาต่าง ๆ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 เขต เขตละ 77 คน ดงัน้ี 

  1. เขตตล่ิงชนั                จาํนวน 77 คน 

  2. เขตดุสิต                     จาํนวน 77 คน 

  3. เขตบางกอกนอ้ย      จาํนวน 77 คน 

  4. เขตจตุจกัร                 จาํนวน 77 คน 

  5. เขตดินแดง                 จาํนวน 77 คน 

ขั้นที ่3 ใช้ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยการกระจายแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ริการตามสาขาต่างๆ ใน 5 เขตท่ีสุ่มตามขั้นตอน 2 จนครบ

จาํนวน 385 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลและการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ เทสโกโ้ลตสั เอก็ซ์เพรส ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการใน เทสโกโ้ลตสั เอ็กซ์เพรส ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยสาํรวจกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีสนใจซ้ือสินคา้ 

ตอนที่  3  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าใน เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ เพรส ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. เตรียมแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 385 ชุด 

2. ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงการเก็บรวบรวมแต่ละคร้ัง คณะผูว้ิจยัจะทาํการ

อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยั ตลอดจนลกัษณะของ แบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งทราบ เพ่ือให้เกิด

ความเขา้ใจตรงกนั 

3. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นํามาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยแยก

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ออกมา เพ่ือเตรียมการจดัทาํขอ้มูลและวเิคราะห์ต่อไป 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงจาํนวนความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 พบวา่ ลูกคา้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอาย ุ25-34ปี รองลงมามีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

24 ปี มีอายุ 35-44 ปี และมีอายุ 45 ปี ข้ึนไป มีสถานภาพโสดมากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ รองลงมามีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีและมีการศึกษาระดบัสูงกว่า

ปริญญาตรี มีรายได ้10,001– 20,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา มีรายไดตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 มีรายได ้

20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และมีรายไดต้่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 

 ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

 พบวา่ ผูซ้ื้อสินคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวม อยูใ่นระดบัมากโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 

 

ตารางที ่1ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการรับรู้คุณคา่ตราสินคา้ของเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์เพรส 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ระดบัความคิดเห็น 

𝑋𝑋� S.D. แปลผล 

ดา้นความรู้จกัตราสินคา้ 3.62 .80 มาก 

ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ 3.64 .71 มาก 

ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสินคา้กบัคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ 3.66 .74 มาก 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 3.55 .76   มาก 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 3.62 .69   มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการวเิคราะห์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ห้างเทสโก ้โลตสั เอ็กซ์เพรส พบวา่ การ

รับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวมมีระดบัการรับรู้มากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้น

ความสัมพนัธ์ของตราสินคา้กบัคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.66 รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพท่ี

เกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ดา้นความรู้จกัตราสินคา้และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามลาํดบั 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณค่าตราสินค้า สรุปได้ดงันี ้
 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นจาํนวนคร้ัง

ในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ดา้นจาํนวนคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน 

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

ดา้นความรู้จกัตราสินคา้ .350* .000 ปานกลางทิศทางเดียวกนั 

ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ .364* .000 ปานกลางทิศทางเดียวกนั 

ดา้นความสมัพนัธ์ของตราสินคา้กบัคุณค่าท่ีเกิดจากการ

รับรู้ 

.349* .000 ปานกลางทิศทางเดียวกนั 

 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ .367* .000 ปานกลางทิศทางเดียวกนั 

                       การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ .392* .000 ปานกลางทิศทางเดียวกนั 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้น

จาํนวนครั้งในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ ถา้หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้โดยรวมมากข้ึน จะทาํใหพ้ฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นจาํนวนครั้งในการเขา้บริการต่อเดือนเพ่ิมข้ึน 

 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 

 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 

r Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ 

 ดา้นความรู้จกัตราสินคา้โดยรวม -.219* .000 ต ํ่าทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้ -.221* .000 ต ํ่าทิศทางตรงกนัขา้ม 

ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสินคา้กบัคุณค่าท่ีเกิดจากการ

รับรู้ 

-.180* .000 ต ํ่าทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ -.224* .000 ต ํ่าทิศทางตรงกนัขา้ม 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ -231* .000 ต ํ่าทิศทางตรงกนัขา้ม 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้น

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย

มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกล่าวคือ ถา้หากผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้โดยรวมมากข้ึนจะทาํใหมี้พฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังลดลง 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าในเทสโก้ โลตสั เอก็ซ์เพรส 

จาํนวนครั้งท่ีเขา้มาใชบ้ริการโดยค่าเฉล่ียประมาณ 7 ครั้งต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ีย

ต่อครั้งประมาณ 352 บาท ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 14.01–20.00 น. สาเหตุท่ีมา

ใชบ้ริการส่วนใหญ่เพราะสินคา้มีราคาถูก รองลงมามีความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ เป็นศูนยร์วมของ

สินคา้ท่ีครบถว้นและหลากหลาย มีบริการท่ีดี รวดเร็วและประทบัใจสินคา้มีคุณภาพดี 

 

6.อภิปรายผล  

  จากผลการศึกษาท่ีพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้าน

จาํนวนคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือนในระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งสินีนุช สมคิด (2557) 

ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ H & M 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบัรัตนา ก่ีเอ่ียน. (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้และ

ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ร้าน พพัฟ์ แอนด ์พาย 

  ขณะท่ีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ังโดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงขดัแยง้กบัสินี

นุช สมคิด (2557) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ H&M ของกลุ่มตวัอย่าง ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้ามี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ H&M ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสินคา้ H&M เป็นสินคา้ประเภท

แฟชัน่ โดยราคาของสินคา้จะเป็นส่ิงสะทอ้นถึงสถานภาพทางสังคมและรสนิยมของผูซ้ื้อ และขดัแยง้กบัรัตนา ก่ี

เอ่ียน (2552) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ร้าน พพัฟ์ แอนด์ พาย ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือสินคา้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ทั้งน้ีอาจเกิดจากการท่ีลูกคา้อาจคิดวา่การเขา้ไปซ้ือ

สินคา้ในเทสโก ้โลตสั เอ๊กซ์เพรส จะซ้ือเท่าท่ีจาํเป็น เพราะหา้งอยูใ่นแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก สามารถไปใช้

บริการไดบ่้อยคร้ัง จึงซ้ือเท่าท่ีจาํเป็น ไม่ตอ้งซ้ือคร้ังละมาก ๆ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นจาํนวนคร้ังในการเขา้

ใชบ้ริการต่อเดือน ในเร่ือง คุณภาพของสินคา้มีความเหนือกวา่ร้านคา้ปลีกอ่ืน มีความสมัพนัธ์กนในระดบัตํ่า และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรตระหนกัถึงการใหค้วามสาํคญัต่อการเนน้ย ํ้าถึงคุณค่าตรา

สินคา้ใหลู้กคา้รับรู้มากข้ึน โดยควรมีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ของสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่าย เพ่ือใหลู้กคา้

ไดรั้บสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ 
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(2) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

สินคา้โดยเฉล่ียต่อคร้ัง ในเร่ือง ทุกคร้ังท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการจะตั้งใจไปท่ีเทสโกโ้ลตสั เอก็ซ์เพรส มี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นผูป้ระกอบการควรกระตุน้ใหลู้กคา้รับรู้ถึง

ความประหยดั โดยหมัน่จดัส่งเสริมการตลาดใหลู้กคา้ตระหนกัวา่ยิง่มีการใชจ่้ายยิง่เกิดการประหยดัความ

ประหยดั  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบกบัร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่รายอ่ืนๆ เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมา

เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการต่อไป 

(2) การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ดงันั้นหากมีการศึกษาวจิยัเร่ืองน้ี คร้ังต่อไปควรเพ่ิมการวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาเชิง

ลึกมากข้ึน โดยอาจใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี คณะผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดา

มารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีนาํความสาํเร็จใน

ชีวติของคณะผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ท่ีส่งผล

ต่อความภกัดีของลูกคา้ และ ภาพลกัษณ์องคก์รช่วยเพ่ิมการส่งผลระหวา่งการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้กบัความ

ภกัดีของลูกคา้ โดยศึกษาลูกคา้ธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 

การสาํรวจภาคสนามดว้ยแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขต

ขอนแก่น 1 โดยเก็บทั้ งหมด 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ Descriptive 

Statistics, Multiple Regression Analysis และ Multiple Correlation Analysis ผลการวิจัยพบว่า 1)ความสัมพนัธ์

ระหวา่งกระบวนการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้กบัความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหาร

หน้ี เขตขอนแก่น 1 มีความสอดคลอ้งกนัเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อกนัในดา้นการรักษาฐานลูกคา้ ดา้นการสร้าง

ความสมัพนัธ์ และดา้นการนาํเทคโนโลยีมาใช ้ตามลาํดบั และ 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์องคก์ร และ

การบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ กบัความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 

1 มีความสอดคลอ้งกันเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อกันในด้านการสร้างความสัมพนัธ์ ด้านการรักษาฐานลูกค้า 

ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  กระบวนการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์ร ความภกัดีของลูกคา้ ธนาคารออมสิน       

 ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ธนาคารออมสินมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงพฒันาระบบการดาํเนินงาน และการบริการในทุกดา้นอยา่ง

เป็นพลวตัร ธนาคารจึงตอ้งทาํการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้มากกวา่ 26 ลา้นบญัชี โดยมี

การระดมทรัพยากรในทุกดา้น เตรียมการเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบ

วงจรยิง่ข้ึน เพ่ือรองรับการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ปัจจุบนัธนาคารออมสิน

มีจาํนวนสาขาทั้งหมด 1,057 สาขา (ธนาคารออมสิน, 2561) 

การบริการเป็นหัวใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของกิจการธนาคาร หากธนาคารสามารถตอบสนองการ

บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ไดจ้ะมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยเฉพาะการให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้ธนาคารตอ้งปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ มาใชใ้นการให้บริการ โดยเฉพาะการนาํกระบวนการบริหาร

ความสมัพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relationship Management: CRM) มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงไดม้าจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้ และนาํผลท่ีไดม้า

ปรับการให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเต็มใจใช้

บริการในคร้ังต่อไป ซ่ึงการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ส่งผลดีต่อการรักษาฐานลูกคา้และส่วนแบ่งทางการตลาด 

ช่วยใหธ้นาคารสามารถแข่งขนัในธุรกิจธนาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้และภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความ

ภกัดีของลูกคา้ของธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 เพ่ือให้ทราบขอ้มูลความคิดเห็น

ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ของธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 

  2.2 เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 

  2.3 เพ่ือศึกษาความภกัดีของลูกคา้ของธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 
 

3.ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและกรอบแนวคิดการวจัิย 

  3.1 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)  การบริหาร

ความสัมพนัธ์ลูกคา้ เป็นกระบวนการในการสร้างความประทบัใจ เพ่ือเพ่ิมความภกัดีต่อตราสินคา้และเป็นการ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ปัจจุบนั อนัจะทาํให้ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้หรือการบริการจากบริษทัอย่างต่อเน่ือง 

(Kotler, 2009) 

3.2 ความหมายของภาพลกัษณ์องค์กร อธิบายว่า ภาพลักษณ์ เป็นภาพรวมท่ีบุคคลมีต่อความเช่ือ 

ความคิด และมีความประทบัใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติและการกระทาํท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพนั

เป็นอยา่งมากต่อภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นๆ (Kotler, 2009) 

  3.3 ความภักดีของลูกค้า อธิบายวา่ ความภกัดีของลูกคา้ คือ การท่ีผูบ้ริโภครักและศรัทธาในสินคา้ยีห่อ้

หน่ึงจนยากท่ีจะเปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ยี่ห้ออ่ืน ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกคุน้เคยกบัตรายี่ห้อนั้น ความซ่ือสัตยต์่อตรา

ยี่ห้อมีหลายระดับ ผู ้บริโภคมีความพอใจต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง และซ้ือสินค้านั้ นด้วยความเคยชิน  

(จกัรพนัธ์ กิตตินรรัตน์, 2557) 

3.4 ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2561 หน้าท่ีและความรับผิดชอบศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 มีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบวางแผนป้องกนัและกาํหนดนโยบายติดตามหน้ี (ธนาคารออมสิน, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

กระบวนการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์  

(Customer Relationship Management : CRM) 

- การสร้างความสมัพนัธ์ 

- การรักษาความสมัพนัธ์ 

- การขยายความสมัพนัธ์ 

 

ความภักดขีองลูกค้า 

(Customer Loyalty) 

) 

 

ภาพลกัษณ์องค์กร 

(Corporate Image) 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการศึกกางานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

การศึกษากระบวนการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ธนาคารออม

สิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 รายละเอียดดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้  

 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร กาํหนดระดบัใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4  ข้อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ ค ว า ม ภัก ดี ข อ ง ลู ก ค้า ต่ อ ธ น า ค า ร  กํ า ห น ด ร ะ ดับ ใ ห้ เ ลื อ ก 

ตอบ 5 ระดบั 

       ส่วนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีอยู่ในระบบฐานข้อมูลผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน                     

ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 จาํนวน 20,886 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561)  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตวัแทนของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน  ศูนยค์วบคุมและ

บริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งมาจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ :: กระบวนการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์  

ตวัแปรแทรกกลาง ::ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตวัแปรตาม :: ความภกัดีของลูกคา้ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการศึกกางานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

การศึกษากระบวนการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ธนาคารออม

สิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสํารวจ (Survey Method) โดยการใชแ้บบสอบถามทาํการสอบถามกลุ่ม

ตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน

ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามมาทาํการรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ และใชโ้ปรแกรม สาํเร็จรูป SPSS      

ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี (Frequency) อตัราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation และสถิติเ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis)  
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5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลสรุปขอ้มูลดา้นคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม ผลสรุปไดว้า่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    ไม่เกิน 20,000 บาท สถานภาพมีการสมรส และมีระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคารออม

สินอยูใ่นช่วงระยะเวลา 6-10 ปี  

 5.2 ผลสรุปการวิจัยเก่ียวกับการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคาร        

ออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า                          

มีความสัมพนัธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ี             

เขตขอนแก่น 1 มีค่าความสมัพนัธ์ระหวา่ง 0.482 - 0.761 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงความคิดเห็นของ

ปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ในดา้นการรักษาฐานลูกคา้มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคาร

ออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 มากท่ีสุด และปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ในดา้น

ฐานขอ้มูลลูกคา้มีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 

นอ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ดงันั้น จากการวิจยัน้ีไดช่้วยบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั และยงัสามารถสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ    

การบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ี           

เขตขอนแก่น 1 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความภกัดีของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 (ตามตารางท่ี 1) 

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรอิสระ 

(ความสัมพนัธ์ลูกค้า) 

ตัวแปรตาม 

ความภักดขีองลูกค้า 

B Beta t Sig. 

Constant 1.645 - 14.582 .000* 

ดา้นฐานขอ้มูลลูกคา้ .030 .044 .885 .379 

ดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใช ้ .170 .220 3.697 .000* 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ .164 .243 4.028 .000* 

ดา้นการรักษาฐานลูกคา้ .212 .290 4.962 .000* 

Adjust R2 = .496 , F = 99.248 , *p < .05 

 

 5.3 ผลสรุปการวจิยัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร ช่วยเพ่ิมการส่งผลระหวา่งการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้

กับความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

ภาพลกัษณ์องคก์รมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ และความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออม

สิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 มีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง .360-.817 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงความคิดเห็นของปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร มีความสัมพนัธ์ต่อการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ในดา้น
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การสร้างความสัมพนัธ์ และความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแกน 1       

มากท่ีสุด และปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นการให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออม

สิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 นอ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ดงันั้น ภาพลกัษณ์องคก์ร ช่วยเพ่ิมการส่งผลระหว่างการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้กบัความภกัดีของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 จากการวจิยัไดช่้วยบรรลุวตัถุประสงคข์องการ

วจิยั และยงัสามารถสรุปผลสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ (ตามตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปรอิสระ 

(ความสัมพนัธ์ลูกค้า) 

ตัวแปรตาม 

ความภักดขีองลูกค้า 

B Beta t Sig. 

Constant .987 - 6.700 .000 

ดา้นฐานขอ้มูลลูกคา้ (ความสัมพนัธ์) .055 .082 1.751 .081 

ดา้นการนาํเทคโนโลยมีาใช ้(ความสัมพนัธ์) .055 .071 1.208 .228 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์(ความสัมพนัธ์) .114 .169 2.885 .004 

ดา้นการรักษาฐานลูกคา้(ความสัมพนัธ์) .122 .167 2.838 .005 

ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัธนาคาร(ภาพลกัษณ์ ) -.064 -.067 -1.159 .247 

ดา้นความมัน่คง (ภาพลกัษณ์ ) .140 .156 2.302 .022 

ดา้นการใหบ้ริการ (ภาพลกัษณ์ ) .041 .048 .652 .515 

ดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ (ภาพลกัษณ์ ) .059 .068 1.054 .293 

ดา้นสถานท่ี (ภาพลกัษณ์ ) .089 .104 1.917 .056 

ดา้นการทาํประโยชน์ต่อสังคม (ภาพลกัษณ์ ) .113 .138 2.537 .012 

Adjust R2 = .568, F = 53.401, *p < .05 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ผลการวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และอิทธิพลขององคป์ระกอบกระบวนการบริหารความสัมพนัธ์

ลูกค้าท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน                 

ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 มีความสอดคลอ้งกนัเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อกนัในดา้นการรักษาฐาน

ลูกค้า ด้านการสร้างความสัมพนัธ์ และด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ ตามลาํดับโดยเฉพาะในปัจจัยเก่ียวกับ

กระบวนการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ในดา้นการรักษาฐานลูกคา้ มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออม

สิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1  โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ธนาคารมีการแจง้เตือนลูกคา้

พร้อมทั้งมีการดูแลลูกคา้เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกคา้ไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งยงัให้บริการในการช่วย

แกไ้ขปัญหาลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศศอร อินทวงศ์ (2554) 

ภาพลกัษณ์และการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีวา่การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีมาตรฐานในการบริการท่ีเท่าเทียมกนัในทุกสาขาการใหบ้ริการ ธนาคารมีความสํ่าเสมอ

ในการติดตามลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในการอาํนวยความสะดวก พร้อมทั้งมีการใส่ใจในการให้บริการกบัลูกคา้  

ในการร่วมแกไ้ขปัญหาและแนะนาํการให้บริการด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และการใชก้ลยุทธ์ทางการส่งเสริม

การตลาดเขา้มาใชก้บัลูกคา้ ท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการกลบัมาใชบ้ริการธนาคารเพ่ิมข้ึน 

 2. ผลการวิจยัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร ช่วยเพ่ิมการส่งผลระหว่างการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้กบั

ความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ภาพลกัษณ์องคก์ร และการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ กบัความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและ

บริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 มีความสอดคลอ้งกนัเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อกนัในดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ดา้น

การรักษาฐานลูกคา้ ตามลาํดบัโดยเฉพาะในปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารความสมัพนัธ์ในดา้นการสร้างความสัมพนัธ์

ลูกคา้ มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 โดยเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ลูกคา้ท่ีมาใบริการธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 มีความ

คิดเห็นต่อการสร้างความสัมพนัธ์ลูกคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยแยกเป็นรายดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สกลมาน สังขะวฒันะ (2546) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการบริหารงานลูกคา้สมัพนัธ์ของบริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ผลการวิจยั

พบวา่ผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ในดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยรางวลั

การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยคุณค่าเพ่ิม การสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการใหค้วามรู้เฉพาะดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก และ

การสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยเง่ือนไขสญัญาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้ของธนาคารออมสิน 

ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 มีความคิดเห็นวา่ การบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ของธนาคาร ในดา้น

การสร้างความสมัพนัธ์ลูกคา้จากปัจจยัในดา้นการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ การจดักิจกรรมสาํหรับลูกคา้

ในการแนะนาํการบริการ การติดตามลูกคา้ และการสมนาคุณ ความสมํ่าเสมอในการติดตามลูกคา้ท่ีเคยมาใช้

บริการ การส่งขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ลูกคา้ของธนาคาร เป็นปัจจยัในการสร้างความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน

เพ่ิมข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งหมายในเบ้ืองต้นท่ีจะประเมินกระบวนการบริหาร

ความสัมพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ธนาคารออมสินศูนยค์วบคุมและบริหาร

หน้ี เขตขอนแก่น 1 เพราะกระบวนการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์รมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม

ความภกัดีของลูกคา้ในการเขา้ใชบ้ริการธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 ท่ีจะสามารถ

ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าในการให้บริการในการนาํผลการวิจยัไปวางแผน กาํหนดกลยทุธ์การตลาด ในดา้นการ

สร้างความสมัพนัธ์ลูกคา้ธนาคารออมสิน  

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกระบวนการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์

องคก์ร ท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1  มีประโยชน์ต่อ
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เจา้หนา้ท่ีการตลาดท่ีจะนาํไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ การวางแผนการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

การจดัการวางแผนพฒันาแนวทางของการเสริมสร้างประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์ร  

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษากระบวนการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์ร และการสร้างความภกัดีของ

ลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ีเขตขอนแก่น 1 สามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนั

จะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์การบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีส่งผลต่อความ

ภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตขอนแก่น 1 จากการสาํรวจความพึงพอใจดา้นการ

เขา้ใชบ้ริการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการพฒันาแนวทางการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ ภาพลกัษณ์องคก์รใหต้รง

กบัความตอ้งการของกลุ่มนักท่องเท่ียวในอนาคต นอกจากน้ีการวิจยัควรมีการขยายผลการวิจยัไปยงักลุ่มลูกคา้

ประเภทอ่ืนภายในหน่วยของธนาคารออมสิน  

  2. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในการสามารถวิเคราะห์และพฒันาแนวทางการใน

การส่งเสริมและพฒันากระบวนการบริหารความสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์องคก์ร และการสร้างความภกัดีของลูกคา้ต่อ

ธนาคารออมสิน เพ่ือใหเ้ป็นการพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณ ดร .  กัมปนาถ ศิ ริโยธา  และคณาจารย์คณะบริหารธุร กิจและการบัญชี  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจา้ของผลงาน ตาํรา และเอกสารวิชาการ          

ท่ี ผู ้วิ จัย ไ ด้นํา ม า ศึ ก ษ า ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร วิจัย ฉ บับ น้ี  แ ล ะ เ จ้าห น้า ท่ี ค ณะ บ ริ ห า ร ธุร กิจ แ ล ะ ก า ร บัญ ชี  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํเป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวดัระดบัสภาพคล่องและศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาพคล่องของตลาด

พนัธบัตร โดยกาํหนดตวัช้ีวดั คือ  ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือขายพนัธบตัร และอตัราการหมุนเวียนของ

พนัธบตัร  ผลการศึกษาพบวา่ ตลาดพนัธบตัรไทยโดยรวมมีสภาพคล่องอยูใ่นระดบัตํ่าเม่ือพิจารณาจากตวัช้ีวดัทั้ง 

2 ดงักล่าวร่วมกนั  และสามารถสรุปไดว้า่  ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร  และมูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย  ส่งผล

กระทบในดา้นบวกกบัตวัช้ีวดัส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและเสนอขายพนัธบตัร   และปริมาณซ้ือขายสุทธิ

ของนกัลงทุนต่างประเทศ  และอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์  ส่งผลกระทบในดา้นบวกกบัตวัช้ีวดั

อตัราการหมุนเวียนของพนัธบตัร และสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพนัธบตัรไทย  ในขณะท่ีความผนัผวนของ

อตัราผลตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือขายพนัธบตัรมีผลกระทบในดา้นลบกบัสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพนัธบตัร 
 

คาํสําคญั: สภาพคล่อง, ตลาดพนัธบตัร 
 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

วิกฤตเศรษฐกิจไทยใน ปี 2540  เกิดจากความลม้เหลวธนาคารพาณิชยซ่ึ์งทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางทาง

การเงินในระบบเศรษฐกิจและการท่ีประเทศไทยพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศมากเกินไป  ดังนั้ น                                                

เม่ือเงินทุนต่างประเทศไหลออกทาํใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องกบัระบบเศรษฐกิจไทย 

หลังวิกฤตทางการเงินไทยปี 2540 รัฐบาลจึงให้ความสําคญัในการพฒันาตลาดพันธบัตรมากข้ึน                           

เพ่ือเป็นแหล่งระดมเงินทุนทางตรงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพนัธบตัร เช่น  

กระทรวงการคลงั  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดห้า

แนวทางการพฒันาตลาดพนัธบัตรอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น มีปรับปรุงการออกพนัธบัตรในตลาดแรก พฒันา

ผลิตภณัฑ์ตราสารหน้ีให้มีความหลากหลายมากข้ึน อาทิเช่น พนัธบัตรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบ้ียลอยตวั                      

แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย Bibor และอตัราดอกเบ้ียเงินเฟ้อ พนัธบัตรประเภททยอยคืน                    

เงินตน้ เป็นตน้  รวมถึงมีการขยายขอบเขตการทาํธุรกรรมของสถาบนัการเงิน  เช่น บริษทัประกนัชีวติ  ประกนัภยั 

ใหส้ามารถซ้ือขายพนัธบตัรไดม้ากข้ึน  

งานวิจยัต่างประเทศหลายช้ิน ในช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจปี 2541 ไดส้นับสนุนแนวคิดในการพฒันา

ตลาดพนัธบตัร เน่ืองจากตลาดพนัธบตัรมีส่วนสนบัสนุนให้ตลาดการเงินมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพราะการท่ี

ตลาดการเงินมีประสิทธิภาพจะทาํให้ระบบเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง ช่วยลดความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในระบบ

เศรษฐกิจ  ส่งผลดีต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์และการจัดการความเส่ียง และธนาคารกลางสามารถใช้ราคา

หลกัทรัพยต์รวจสอบความอ่อนแอของระบบการเงินได ้(Committee on the Global Financial System,(1999) และ

,Borio (2000)) นอกจากนั้น Endo, (2003) และ  Flemming, (2003) สนับสนุนให้ตลาดพนัธบัตรมีสภาพคล่อง

เพราะจะช่วยให้การใชน้โยบายการเงินของธนาคารกลางส่งผ่านไปยงัระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

ตน้ทุนการระดมทุนของรัฐบาลและภาคเอกชนตํ่าลง ตลาดพนัธบตัรท่ีมีสภาพคล่องจะเป็นการส่งสัญญาณของ

ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั  สามารถสะทอ้นราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็นจริง  

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า การท่ีตลาดพนัธบตัรมีสภาพคล่องนั้นส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการ

ดาํเนินนโยบายการเงิน ดงันั้น จาํเป็นตอ้งทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัร  เพ่ือท่ีจะ

ช่วยให้เขา้ใจกลไกท่ีก่อให้เกิดการพฒันาตลาดพนัธบตัร งานวิจยัคร้ังน้ีจึงไดน้าํเสนอการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัร  เพ่ือเป็นแนวทางในการหามาตรการต่าง ๆ  ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

การพฒันาตลาดพนัธบตัรไทย ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือวดัระดบัความมีสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรไทย 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

Harris (2003)  ใหค้วามหมายตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หมายถึง ตลาดท่ีทาํใหเ้กิดการซ้ือขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และมีตน้ทุนในการซ้ือขายตํ่า  Committee on the Global Financial System  (1999) และ Borio (2000) นิยามตลาด
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ท่ีมีสภาพคล่อง หมายถึง ความเร็วในการเกิดธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และหากมีการส่งคาํสั่งซ้ือหรือขาย

ขนาดใหญ่จะไม่มีผลทาํใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปมากนกั   

Committee on the Global Financial System , (1999)  มองมิติสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรใน 3 มิติ 

คือ 1) Tightness  หมายถึง ความแตกต่างของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์ เช่น ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและ

เสนอขาย (Bid - Ask Spread) หรือ ราคาท่ีเบ่ียงเบนออกจากราคาตลาด  (Mid-Market Price)  2) Depth หมายถึง 

ปริมาณการซ้ือขายไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไรก็ตามจะไม่มีผลกระทบกบัราคาตลาด ณ ขณะนั้นและ 3) Resiliency  

หมายถึง ความเร็วในการปรับราคาหลกัทรัพยเ์ขา้สู่ภาวะปกติ  เม่ือมีปัจจยัใด ๆ มากระทบกบัราคาหลกัทรัพย ์               

ทาํให้ราคาผนัผวน   ในขณะท่ี Borio (2000)  เสนอมิติของตลาดพนัธบัตร อีก 1 มิติคือ  Immediacy  หมายถึง

ความเร็วในการเกิดธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย ์สาํหรับงานวจิยัฉบบัน้ี   

Oxelheim and Rafferty, (2003) เสนอการวดัสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัร จากส่วนต่างระหวา่งราคา

เสนอซ้ือและเสนอขายพนัธบตัร (Spread)  โดยส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือขายจะข้ึนอยูก่บัอายขุองพนัธบตัร  

ขนาดของการซ้ือขายแต่ละคร้ัง  ประเภทผูอ้อก และลกัษณะโครงสร้างตลาด  Abdourahmane and  Lybek , (2002)  

กล่าวถึง ขอ้ดีของการใชส่้วนต่างราคาเสนอซ้ือขาย (Bid - Ask Spread) ในการวดัสภาพคล่องนั้นสามารถสะทอ้น

ตน้ทุนในการซ้ือขายทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนการดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการซ้ือขาย  ตน้ทุนการมีขอ้มูลท่ีไม่

สมมาตร   Kapingura  (2011) เสนอแบบจาํลองส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือขาย  โดยส่วนต่างระหวา่งราคาซ้ือขาย 

ข้ึนอยูก่บัปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัรอตัราตราเงินเฟ้อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุดอลล่าร์  ดชันี

ตลาดหลกัทรัพย ์  ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ  และความผนัผวนของราคาพนัธบัตร  

นอกจากนั้น Committee on the Global Financial System , (1999) ทาํการวดัสภาพคล่องของตลาด โดยใชอ้ตัรา

การหมุนเวียนของพนัธบตัรเพราะ อตัราการหมุนเวียนของพนัธบตัรแสดงถึงการมีคาํสั่งซ้ือขายอย่างต่อเน่ือง  

ในขณะท่ี  Pulpet (2017)  ทาํการวดัสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือเสนอ

ขายและอตัราการหมุนเวียนของพนัธบัตรร่วมกัน ทาํให้สามารถสะท้อนสภาพคล่องของตลาดพนัธบัตรได้

ครอบคลุมในทุกมิติ 

  สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีมีต่อสภาพคล่องต่อตลาดพนัธบตัรไทย 

โดยกาํหนดตวัช้ีวดั คือ  ส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือขาย และอตัราการหมุนเวยีนของพนัธบตัรไทย  จากนั้นจึง

นาํมาสร้างดชันีช้ีวดัความมีสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพนัธบตัร   ตามแนวทางการศึกษาของ Pulpet (2017)  

และทําการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย โดยทําการประมาณค่า

สมัประสิทธ์ิเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดว้ยวธีิ Two Stage Least Squares. 

 

3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งนามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับ

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรไทย  โดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตามดงัน้ี 
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แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1  แบบแผนการวจิยั 

 การศึกษาปัจจัยท่ีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดพันธบัตรไทยในคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research Methodology) โดยนาํขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  มาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎีท่ีผูว้จิยักาํหนดข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4.2  ประชากรและตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ขอ้มูลพนัธบัตรท่ีออกโดยรัฐบาลเท่านั้น  และมีการซ้ือขาย

ในช่วงปี 2549 - 2560 ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน  69 รุ่น  เน่ืองจาก เป็นพนัธบตัรมีปริมาณการออกสูงสุดเม่ือเทียบกบั

พนัธบัตรประเภทอ่ืน ๆ ในตลาด และในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลการการทาํซ้ือขาย

พนัธบตัรอยา่งเป็นระบบ ทาํใหง่้ายในการคน้หาขอ้มูล 

 4.3  ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตามที่ใช้วัดสภาพคล่องของตลาดพันธบัตร ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตลาดพนัธบตัร ซ่ึงพิจารณา

จากส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือเสนอขายของพนัธบตัรและอตัราการหมุนเวียนของพนัธบตัร  ตัวแปรที่อสิระ

เพ่ือใช้วัดปัจจัยที่มีผลต่อสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไดแ้ก่ ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร ปริมาณการซ้ือขาย

สุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ  อตัราดอกเบ้ียนโยบาย   มูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย ความผนัผวนของอตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัร ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และ อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลล่าร์  

 4.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ทําการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยวิธี                            

Two Stage Least Squares. 

 

 

ตวัแปรอสิระ 

Independent Variable 

- ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร 

- ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ 

- อตัราดอกเบ้ียนโยบาย  

- มูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย  

- ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร 

- ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

- ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ 

- อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลล่าร์  

 ่  

ตวัแปรตาม 

Dependent Variable 

- สภาพคล่องตลาดพนัธบตัรไทย 

 ส่วนต่างระหวา่งราคาซ้ือขาย 

(Bid - Ask Spread) 

 อตัราการหมุนเวยีนพนัธบตัร 

(Turnover Ratio) 
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 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดพนัธบตัรไทย  ใชข้อ้มูลพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีการซ้ือ 

ขายในช่วงปี 2549 – 2560  โดยรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดพนัธบตัร  ไดแ้ก่ 

สํานักบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวดัสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัร  จะทาํการสร้างดชันีช้ีวดัสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรไทย 

โดยมีสูตรคาํนวณตามผลงานของวจิยัของ Pulpet (2017)   ดงัน้ี   

MEILI,t  =    α (MEISP,t) + (1- α) (MEITN, t )   (1) 
 

MEISP,t           =          (BASi
max− BASi,t)

(BASi
max− BASi

min  )
    (2) 

BASi,t  = Ybidi,t − Yaski,t    (3) 
  

BASmax = Max �Ybidi,t − Yaski,t�   (4) 
 

BASmin = Min �Ybidi,t − Yaski,t�   (5) 
 

MEITN,t = (Tni,t− Tni
min)

(Tni
max− Tni

min)
     (6) 

 

Tni,t  = �Vi,t
Oi,t
�      (7) 

 

  Tnmax  = Max�Vi,t
Oi,t
�     (8) 

 

  Tnmin  = Min�Vi,t
Oi,t
�     (9) 

 
MEILI  =    α (MEISP) + (1- α) (MEITN)   (10) 

 

MEISP  = 

(BASi
max− BASi,t ) 

(BASi
max−BASi

min)

N
    (11) 

  MEITN  =       

n

i
∑ ( Tni,t − Tni

min) 

(Tni
max−Tni

min)

N
    (12) 

MEILI หมายถึง  คะแนนความมีสภาพคล่องโดยรวมของตลาดตราพนัธบตัร  MEISP  หมายถึง คะแนน

ความมีสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรซ่ึงพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือเสนอขายพนัธบตัรและ 

MEITN  หมายถึง ความมีสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรซ่ึงพิจารณาจากอตัราการหมุนเวียนของพนัธบตัร  โดยมี

คะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  ถา้คะแนนอยู่ระหว่าง  0.0000 – 0.1999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยู่ในระดบัตํ่ามาก  

คะแนน 0.2000 – 0.3999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยูใ่นระดบัตํ่า คะแนน0.4000 – 0.5999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยู่
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ในระดบัปานกลาง  คะแนนอยู่  0.6000 – 0.7999 หมายถึง มีสภาพคล่องอยู่ในระดบัสูง และคะแนน 0.8000 – 

1.0000 หมายถึง มีสภาพคล่องอยูใ่นระดบัสูงมาก ตามแนวคิดของ Pulpet (2017) 

BAS  หมายถึง  ส่วนต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือขายพนัธบตัร  Ybid  และ  Yask  หมายถึง

อตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือและเสนอขายพนัธบตัร ตามลาํดบั  BASmax และ BASmin หมายถึง ส่วนต่างระหวา่ง

อตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเสนอขายพนัธบตัรสูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุด ตามลาํดบั 

Tn  หมายถึง อตัราการหมุนเวียนของพนัธบตัร V หมายถึง ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร O หมายถึง

มูลค่าคงคา้งของพนัธบัตร TnMax และ  TnMin  หมายถึงอัตราการหมุนเวิยนของพนัธบัตรสูงสุดและตํ่าสุด 

ตามลาํดบั  α  หมายถึง ค่านํ้ าหนกัขององคป์ระกอบความมีสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0 – 1   

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดให ้α เท่ากบั 0.5 นัน่คือ ให้นํ้ าหนกัองคป์ระกอบความมีสภาพคล่องโดยพิจารณา

จากส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือเสนอขายพนัธบตัร เท่ากบันํ้ าหนกัองคป์ระกอบความมีสภาพคล่องซ่ึงพิจารณา

จากอตัราหมุนเวยีนพนัธบตัร 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดตราสารหนีไ้ทย  

MEISP,t=   λ0+λ1VOLt + λ2VOLFt +λ3INRt+λ4ISUt +λ5VOLAt +λ6CPIt +λ7SETt+λ8EXt+ ελt         (13) 

MEITN,t =β0+𝛽𝛽1VOLt + 𝛽𝛽2VOLFt +β3INRt+β4ISUt +λ𝛽𝛽5VOLAt+β6CPIt +β7SETt +𝛽𝛽8EXt+ ε𝛽𝛽t    (14) 

MEILI,t=  Ω0+Ω1VOLt+ Ω2VOLFt+Ω3INRt+Ω4ISUt+Ω5VOLAt +Ω6CPIt +Ω7SEIt +Ω8EXt+ εΩt   (15) 

  VOL หมายถึง ปริมาณการซ้ือขายพนัธบัตร VOLF หมายถึงปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุน

ต่างประเทศ  INR หมายถึง อตัราดอกเบ้ียนโยบาย  ISU หมายถึงมูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย  VOLA  หมายถึง 

ความผนัผวนของอัตราผลตอบแทนพนัธบัตร CPI หมายถึง ดัชนีราคาผูบ้ริโภค SET  หมายถึงดัชนีตลาด

หลกัทรัพย ์และ EX หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลล่าร์  t หมายถึงระยะเวลาท่ี 1,2,3,….,T 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

จากตารางท่ี 1 สภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2560 อยูใ่นระดบัตํ่าแต่ใกลเ้คียง

กบัระดบัปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.3977  โดยเม่ือพิจารณาสภาพคล่องจากส่วนต่างระหว่างราคา

เสนอซ้ือและเสนอขายพนัธบตัร พบวา่ มีสภาพคล่องอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.6768   แต่

เม่ือพิจารณาสภาพคล่องจากอตัราหมุนเวียนของพนัธบตัร พบวา่ อยูใ่นระดบัตํ่ามาก  โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 

0.1186  
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ตารางที ่1  คะแนนความมีสภาพคล่องตลาดตราสารหน้ีไทย ปี พ.ศ. 2549 - 2560 

ปี พ.ศ. MEISP MEITN MEILI 

 คะแนน 
ระดบั        

สภาพคล่อง 
คะแนน 

ระดบั        

สภาพคล่อง 
คะแนน 

ระดบั        

สภาพคล่อง 

2549 0.7869 สูง 0.1979 ต ํ่ามาก 0.4924 ปานกลาง 

2550 0.7158 สูง 0.1538 ต ํ่ามาก 0.4348 ปานกลาง 

2551 0.5593 ปานกลาง 0.1465 ต ํ่ามาก 0.3529 ต ํ่า 

2552 0.5538 ปานกลาง 0.1529 ต ํ่ามาก 0.3533 ต ํ่า 

2553 0.5825 ปานกลาง 0.1216 ต ํ่ามาก 0.3521 ต ํ่า 

2554 0.6078 สูง 0.0722 ต ํ่ามาก 0.3400 ต ํ่า 

2555 0.7162 สูง 0.0993 ต ํ่ามาก 0.4078 ปานกลาง 

2556 0.7235 สูง 0.0949 ต ํ่ามาก 0.4092 ปานกลาง 

2557 0.7306 สูง 0.0787 ต ํ่ามาก 0.4046 ปานกลาง 

2558 0.7055 สูง 0.0854 ต ํ่ามาก 0.3954 ต ํ่า 

2559 0.7156 สูง 0.1275 ต ํ่ามาก 0.4216 ปานกลาง 

2560 0.7241 สูง 0.0922 ต ํ่ามาก 0.4081 ปานกลาง 

รวม 0.6768 สูง 0.1186 ต ํ่ามาก 0.3977 ต ํ่า 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ 

 

ตารางที ่2  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่สภาพคล่องตลาดตราสารหน้ี 

ตวัแปร MEISP MEITN MEILI 

ค่าคงท่ี 0.554273*** 0.040075*** 0.042481*** 

ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร (VOL) 0.000240***   

ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ (VOLF)  0.000203** 0.000107*** 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (INR)    

มูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย  (ISU) 0.000140***   

ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร (VOLA)   -0.000054** 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)    

ตชันีตลาดหลกัทรัพย ์ (SET)    

อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลล่าร์ (EX)  0.013857** 0.001674*** 

R-squared 0.536454 0.685864 0.654258 

Adjusted R-squared 0.507707 0.6455574 0.614212 

S.E. of regression 0.067381 0.095246 0.060133 

Durbin-Watson stat 1.456031 1.875287 1.456031 

หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบัร้อยละ 0.01 และ  ** หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบัร้อยละ 0.05 
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จากตารางท่ี 2  พบวา่ ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร  และมูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย  ส่งผลกระทบใน

ด้านบวกกับสภาพคล่องของตลาดพนัธบัตรเม่ือพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย

พนัธบตัรอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัร้อยละ 0.01   ในขณะท่ีปริมาณซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ  และอตัรา

แลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอลล่าร์  ส่งผลกระทบในดา้นบวกกบัสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรเม่ือพิจารณาจาก

อตัราการหมุนเวยีนของพนัธบตัร  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  และปริมาณการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ  

และอตัราแลกเปล่ียนแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามีผลต่อในด้านบวกต่อสภาพคล่อง

โดยรวมของตลาดพนัธบตัรอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01   แต่อตัราผลตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือขายพนัธบตัรมี

ผลกระทบในดา้นลบต่อสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพนัธบตัรอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษา การปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาพคล่องตลาดพนัธบตัรไทย สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร และมูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย ส่งผลกระทบในดา้นบวกกบัสภาพ

คล่องของตลาดพนัธบตัรเม่ือพิจารณาจากส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือและเสนอขายพนัธบตัร โดยเม่ือปริมาณ

การซ้ือขายเพ่ิมข้ึน 1 หม่ืนลา้นบาท จะทาํใหส้ภาพคล่องของตลาดพนัธ์บตัรเม่ือพิจารณาจากส่วนต่างระหวา่งราคา

เสนอซ้ือและเสนอขาย เพ่ิมข้ึน 0.000240 คะแนน สามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือนกัลงทุนมีความตอ้งการซ้ือพนัธบตัร 

นักลงทุนจึงยอมท่ีจะซ้ือพนัธบัตรในราคาท่ีสูงข้ึน หรือผูข้ายท่ีมีความตอ้งการขายพนัธบัตรจึงยอมลดราคา

พนัธบตัรลงมา ทาํให้ส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือเสนอขายลดลง  ทาํให้ตลาดพนัธบตัรมีสภาพคล่องมากข้ึน

และเม่ือมูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน 1 หม่ืนลา้นบาททาํให้สภาพคล่องของตลาดเม่ือพิจารณาจากส่วน

ต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและเสนอขาย เพ่ิมข้ึน 0.000140 คะแนน อธิบายได้ว่า การท่ีรัฐบาลออกจาํหน่าย

พนัธบตัรมากข้ึนทาํใหมี้จาํนวนพนัธบตัรหมุนเวยีนในตลาดมากข้ึน  ทาํใหเ้กิดการซ้ือขายเปล่ียนมือมากข้ึน ส่งผล

ใหป้ริมาณการซ้ือขายพนัธบตัรมากข้ึน ส่งผลใหต้ลาดมีสภาพคล่องมากข้ึน 

ปริมาณซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ  และอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์  ส่งผล

กระทบในดา้นบวกกบัสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรเม่ือพิจารณาจากอตัราการหมุนเวียนพนัธบตัร โดยเม่ือ

ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ   เพ่ิมข้ึน 1 หม่ืนลา้นบาท จะทาํให้สภาพคล่องของตลาด

พนัธบตัรเม่ือพิจารณาจากอตัราหมุนเวียนของพนัธบตัรเพ่ิมข้ึน 0.000203 คะแนน ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการซ้ือ

ขายของนกัลงทุนต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  นกัลงทุนต่างประเทศยนิดีท่ีจ่ายเงินซ้ือพนัธบตัรในราคาท่ีสูงข้ึน ทาํให้

ผูข้ายยินดีท่ีจะนาํพนัธบตัรออกมาขาย  เน่ืองจากไดร้าคาสูงข้ึน ทาํให้เกิดปริมาณการซ้ือขายมากข้ึนส่งผลให้

สภาพคล่องเม่ือพิจารณาจากอตัราหมุนเวียนพนัธบตัรสูงข้ึน และเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 1 สตางค์  ทาํให้

คะแนนความมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึน  0.013857 คะแนน ทั้ งน้ีเม่ืออัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน  แสดงวา่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง  ส่งผลใหพ้นัธบตัรไทยมีราคาถูกลง  ทาํใหน้กัลงทุนต่างชาติ

หันมาซ้ือพนัธบัตรไทยมากข้ึน  ส่งผลให้ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนต่างประเทศเพ่ิมข้ึนทําให้ตลาด

พนัธบตัรมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนเม่ือพิจารณาจากอตัราการหมุนเวยีนพนัธบตัร 

ปริมาณการซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ  และอตัราแลกเปล่ียนแลกเปล่ียนสกลุเงินบาทต่อดอล

ล่าร์สหรัฐอเมริกา  มีผลกระทบในดา้นบวกกบัสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพนัธบตัรโดยเม่ือปริมาณการซ้ือขาย
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สุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ   เพ่ิมข้ึน 1 หม่ืนลา้นบาท จะทาํใหส้ภาพคล่องโดยรวมของตลาดพนัธบตัรเพ่ิมข้ึน 

0.000107 คะแนน และเม่ืออตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน  1 สตางค ์ทาํให้สภาพ

คล่องโดยรวมของตลาดเพ่ิมข้ึน   0.001674  คะแนน ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ืออตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน  แสดงวา่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง  ส่งผลใหพ้นัธบตัรไทยมีราคาถูกลง  ทาํใหน้กัลงทุนต่างชาติ

หันมาซ้ือพนัธบัตรไทยมากข้ึน  ส่งผลให้ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนต่างประเทศเพ่ิมข้ึนทําให้ตลาด

พนัธบตัรโดยรวมมีสภาพคล่องมากข้ึน  ในขณะท่ีความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือขายพนัธบตัร 

ส่งผลกระทบในดา้นลบกบัสภาพคล่องโดยรวมของตลาดพนัธบตัร  โดยเม่ือความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน

ท่ีใช้ในการซ้ือขายพนัธบัตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.01 ทาํให้คะแนนความมีประสิทธิภาพลดลง  0.000054คะแนน  

สามารถออธิบายไดว้า่ เม่ือความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน ทาํให้ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงราคา

พนัธบตัรสูงข้ึน  ผูซ้ื้อจึงตอ้งชดเชยความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาพนัธบตัรโดยกาํหนดราคาซ้ือท่ีตํ่าลงใน

ขณะท่ีผูข้ายกาํหนดราคาขายท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการซ้ือขายพนัธบตัรเพ่ิมข้ึน ทาํใหป้ริมาณการซ้ือ

ขายในตลาดจึงลดลง ส่งผลใหส้ภาพคล่องโดยรวมของตลาดลดลง 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ปริมาณการซ้ือขายพนัธบตัร และปริมาณการซ้ือสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศเพ่ิมข้ึนจะทาํให้

ตลาดมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึน  ดงันั้นหน่วยงานควบคุมดูแลตลาดพนัธบตัร ควรมีมาตรการท่ีดึงดูดใหน้กัลงทุนทั้งใน

และต่างประเทศหันมาลงทุนในตลาดพนัธบตัรมากข้ึน  โดยหามาตรการต่าง ๆ เพ่ือจูงใจ อาทิเช่น มาตรการ

ลดหยอ่นภาษีอตัราดอกเบ้ีย  และรายไดจ้ากการซ้ือขายพนัธบตัร 

       (2)  ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือขายพนัธบตัรสูงข้ึน  ทาํใหส้ภาพคล่องของ

ตลาดตํ่าลง  ดงันั้น  หน่วยงานควบคุมดูแลตลาดพนัธบตัรควรหามาตรการท่ีทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีใชใ้นการ

พนัธบตัรคงท่ี หรือทาํใหค้วามผนัผวนนอ้ยลง ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยเพ่ิมจาํนวนผูซ้ื้อผูข้ายในตลาด  เพ่ือเพ่ิมความ

ตอ้งการซ้ือขายในตลาดใหสู้งข้ึน  ซ่ึงจะทาํใหร้าคามีความผนัผวนนอ้ยลง  และหาทางลดตน้ทุนในการซ้ือขาย  

อาทิ เช่น การลดภาษี  ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายต่าง ๆ 

 (3) รัฐบาลควรพิจารณาเพ่ิมมูลค่าพนัธบตัรท่ีออกจาํหน่าย เพ่ือทาํใหต้ลาดมีสภาพคล่องมากข้ึน อีกทั้ง

การระดมทุนผา่นตลาดพนัธบตัรจะทาํใหรั้ฐบาลมีตน้ทุนการกูท่ี้ต ํ่า  (Flemming, 2003) 

 (4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท ควรดูแลค่าเงินบาทไม่ให้มีความผนัผวน

มากเกินไป  เน่ืองจากอตัราและเปล่ียนมีผลต่อสภาพคล่องของตลาด  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํการศึกษาสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพนัธบตัรรัฐบาล  

เน่ืองจากปัจจุบนัพนัธบตัรประเภทอ่ืน ๆ เช่น หุน้กูภ้าคเอกชน มีปริมาณการออกจาํหน่ายใน  และซ้ือขายในตลาด

พนัธบตัรมากข้ึน 
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(2) ควรทาํการศึกษาสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรในประเทศอ่ืน ๆโดยเฉพาะประเทศในแถบ

ภูมิภาคเอเชีย  เปรียบเทียบสภาพคล่องของตลาดพนัธบตัรไทย  ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขนั

และเพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการพฒันาตลาดพนัธบตัรไทยต่อไป  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 รายงานการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีผลกระทบต่อสภาพคล่องตลาดตราสารหน้ีไทย  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร  ท่ีให้ความรู้และสนับสนุนการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายในทุก ๆ ด้าน  และเป็น

แบบอยา่งท่ีดีใหข้า้พเจา้พึงระลึกถึงอยูเ่สมอ  และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยทุกท่านท่ีช่วย

สนบัสนุนขอ้มูลประกอบการวจิยัคร้ังน้ีใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   และขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามในท่ีน้ี

ท่ีมีส่วนร่วมใหง้านวจิยัเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีของจงัหวดัระยองท่ีมีผลต่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัระยอง และ 2) วเิคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

ของจังหวดัระยอง โดยใช้ข้อมูลรายปียอ้นหลงั ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2530-2559 การวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 ส่วน  

ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติในรูปแบบสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน ผลการวิจัย พบว่าการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบในทางบวกต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัระยอง ทั้งในภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิต อย่างไรก็ตาม  

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยนีั้นมีผลทาํใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนอตัราท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสาขาการผลิต ส่วนการ

วิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมีผลแตกต่างกันในแต่ละสาขาการผลิตเช่นกนั   

โดยพบว่า มูลค่าการค้าของจังหวัดระยองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่การส่งเสริมการลงทุน 

ของจงัหวดัระยองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัมูลค่าผลผลิตทั้งในภาคเศรษฐกิจในภาพรวม และ

รายสาขาการผลิตส่วนใหญ่ ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะแก่ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้ความ

จาํเป็นแรงงานท่ีมีการศึกษาระดบัสูง ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาเทคโนโลย ีปรับปรุงการวจิยัและพฒันา เพ่ือให้

เหมาะสมต่อการผลิตแต่ละสาขาการผลิต รวมถึงให้สิทธิประโยชน์และการสนบัสนุนการลงทุนจากต่างชาติและ

ผูป้ระกอบการในประเทศ 
 

คาํสําคญั :  จงัหวดัระยอง  เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี การเจริญเติบโตทาง 

 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

  ประเทศไทยมีการวางแผนการพฒันาภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยมีแนวทางของการขบัเคล่ือนของประเทศดว้ยภาคเกษตรกรรมจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมถึงความหลากหลายของชีวภาพ และต่อมาได้มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เพ่ือการทดแทน 

การนําเขา้จากต่างประเทศ ตามด้วยการพฒันาอุตสาหกรรมหนักท่ีมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกต่างประเทศ  

เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต ์และช้ินส่วนต่าง ๆ  ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยตอ้งเผชิญปัญหากบัดกั  

3 ประเภท ท่ีสะสมมาเป็นเวลานานและส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ไดแ้ก่ กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง 

(Middle Income Trap) กบัดกัความไม่เท่าเทียม (Inequality Trap) และกบัดกัความไม่สมดุลของการพฒันา (Imbalance Trap) 

ตามกรอบการพฒันาประเทศไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) ข้ึน ภายใต้วิสัยทัศน์  “มุ่งสู่อุตสาหกรรม 

ท่ีขบัเคล่ือนด้วยปัญญาและเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก” แนวทางหน่ึงของการพฒันา คือ การผลกัดนัการพฒันาภาค

ตะวนัออกด้วยการกําหนดเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)  

ซ่ึงประกอบด้วย จังหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซ่ึงในการจดัทาํวิทยานิพนธ์จะไดจ้ดัทาํในภาพของ EEC   

และจงัหวดันั้น ๆ  

 สําหรับบทความน้ี ได้นําเสนอผลการศึกษาของจังหวดัระยองเท่านั้น เน่ืองจากเป็นจังหวดัหน่ึงท่ีได้รับ 

การผลักดันในการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาประเทศประเทศไทย 4.0 ซ่ึงจังหวดัระยองมีผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ตามราคาประจาํปี พ.ศ. 2538-2558 ของสาขาอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2538 เท่ากบั 68,537 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละของ 27.57 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของภาคตะวนัออก และร้อยละ 6.14 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ 

 และเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าเท่ากบั 366,178 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละของ 31.88 ของผลิตภณัฑ์
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มวลรวมของภาคตะวนัออก และร้อยละ 9.69 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ จึงเห็นไดว้า่เศรษฐกิจจงัหวดัระยอง

ขยายตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกช่วงปี พ.ศ. 2530-2559 ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

 

 

แผนภาพที ่1 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ตามราคาประจาํปี สาขาอุตสาหกรรม แยกตามประเทศ  

                     ภาคตะวนัออก ระยอง พ.ศ.2538 – 2558 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยขีองจงัหวดัระยองท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของจงัหวดัระยอง 

(2) เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยขีองจงัหวดัระยอง 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดท้าํการทบทวนแนวคิดเก่ียวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลย ีกล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ปัจจยัทุนและปัจจยัแรงงานซ่ึงอาจใชท้ดแทนกนัไดใ้นกระบวนการผลิตนํามา 

ซ่ึงการขยายตวัของผลิตมวลรวมภายในประเทศ ตามแนวคิดของ Harrod - Domar  (ณฐัวดี,  2558),  E.F. Schumacher , 

Lucas (จรรยา, 2548)  และAdam Smith (ไชยวุฒิ, 2539) นอกจากน้ี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีนํามา 

ซ่ึงการพัฒนาการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ 

 แรงงานมีทกัษะมากข้ึน รวมถึงการลงทุนในการวิจยัและพฒันาท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนเทคโนโลยีตามแนวคิด 

ของ Joseph Schumpeter (สมนึก, 2553) รวมทั้งการคน้ควา้ การพฒันา การแพร่หลายของเทคโนโลยีระหวา่งประเทศ

ในรูปแบบของการค้าและการการลงทุนระหว่างประเทศตามแนวคิดของ Romer (1986) ล้วนส่งผลต่อ 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีและจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป 

ด้วยแนวคิดดังกล่าว รวมถึงการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ผูว้ิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิด 

ของงานวจิยัตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
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แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

             ท่ีมา: ผูว้จิยั 
 

  จากกรอบแนวคิดในการวจิยั โดยกาํหนดฟังกช์นัการผลิตใหอ้ยูใ่นรูปของ Natural Logarithm ดงัน้ี 
 

                                         Y = TLαKβ                                          (1) 

 โดยท่ี  Y  คือ  มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน้ของจงัหวดัระยอง (ลา้นบาท) 

  T คือ เทคโนโลยท่ีีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตสินคา้  

  K คือ มูลภณัฑทุ์นท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้จงัหวดัระยอง (ลา้นบาท) 

L คือ กาํลงัแรงงานทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้จงัหวดัระยอง (คน) 

  α คือ ค่าความยดืหยุน่ของผลผลิตต่อแรงงาน 

  β คือ ค่าความยดืหยุน่ของผลผลิตต่อทุน 
 

สาํหรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของจงัหวดัระยองในส่วนของ

อุตสาหกรรมการผลิต (i คือ รายสาขาการผลิต) แสดงดงัสมการน้ี 

                                                                                        Yi = TiLiαKi
β                                                                      (2) 

 จากสมการท่ี (2) ทาํใหอ้ยูใ่นรูปของลอ็กการิทึมได ้ดงัน้ี  

                                                             In Y =  In T +  α In L +  β In K                                                                      (3) 

 หาค่าอนุพนัธ์ของสมการท่ี (3) โดยเทียบกบัเวลาจะได ้

                                                                        
1
Y
dY
dt

= 1
T
dT
dt

+ α 1
L
dL
dt

+ β 1
K
dK
dt

                                                               (4) 

  เม่ือให ้ dY
dt

=  Y,̇  dT
dt

= L,̇  dK
dt

= K ̇  จะได ้

                                                                 
Ẏ
Y

= Ṫ
T

+ α L̇
L

+ β K̇
K

                                                                      (5) 

หรือ                                     
∆Y
Y

= ∆T
T

+ α ∆L
L

+ β ∆K
K

                                                                         (6) 

                    หรือ                                   rY = rT  + α rL  + β rK                                                             (7) 

                                                                  rT  = rY - α rL  - β rK                                                              (8) 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตเศรษฐกิจของจงัหวดัระยอง  

 สมการฟังกช์นัการผลิตแบบ Cobb-Douglas 
ของอุตสาหกรรมการผลิต 

Y = TiLiαKi
β 

 

สามารถทาํใหอ้ยูใ่นรูปของล็อกการิทึมไดด้งัน้ี 
            In Y = In T + α In L + β In K 
              rY = rT  + α rL  + β rK 

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

 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยขีองจงัหวดัระยอง  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
1. จาํนวนแรงงานท่ีมีการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษา 
    ตอนปลายข้ึนไปของจงัหวดัระยอง (EUD) 
2. ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา  
4. มูลค่าการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ  
    (IMP) 
5. การส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดัระยอง  
    (BOI) 
6. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  
    ระดบัประเทศ (FDI) 
7. มูลค่าการคา้ของจงัหวดัระยอง (NET)  
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โดยท่ี  rY  คือ  อตัราการเปล่ียนแปลงผลผลิตหรือรายไดร้วมของจงัหวดัระยอง (∆Y/Y)  

rT   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยแีละปัจจยัอ่ืนท่ีเหลือ นอกจาก L  

    และ K ของจงัหวดัระยอง หรือท่ีเรียกวา่ “Solow’s Residual” (∆T/T) 

rL   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของแรงงาน (∆L/L) ของจงัหวดัระยอง 

rK   คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของทุน (∆K/K) ของจงัหวดัระยอง 
 

จากสมการท่ี (1) เม่ือทราบค่า α และ β จากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด แลว้นาํค่าท่ี

ไดม้าแทนค่าในสมการท่ี (8) จะทาํใหส้ามารถวดัอตัราการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ

ผลผลิตของภาคเศรษฐกิจภาพรวม และผลผลิตรายสาขาการผลิตได ้เน่ืองจากทราบค่าอตัราการเปล่ียนแปลงของ

ผลผลิตรวม หรือผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิต (rY) อตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนแรงงาน (rL) และอตัราการ

เปล่ียนแปลงของทุน (rK) ของระบบเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตของจงัหวดัระยอง จะทาํใหส้ามารถ

คาํนวณหาค่าอตัราการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี(rT) ของจงัหวดัระยองได ้

ในส่วนของการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยขีองจงัหวดัระยอง สามารถ 

ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติ ในรูปแบบจาํลองของสมการถอดถอยพหุเชิงซอ้น ไดด้งัน้ี 

              TER =  a0 + 𝑎𝑎1EUD + a2RAD + a3IMT + a4IMP + a5BOI + a6FDI + a7NET + ε                    (9) 

และในส่วนแบบจาํลองของรายกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ในรูปแบบจาํลองของสมการถอดถอยพหุเชิงซอ้น 

                        TERi = b0 + b1EUDi + b2RADi + b3IMTi + b4IMPi + b5BOIi + b6FDI + b7 NETi + ε     (10) 

 โดยท่ี  TER  คือ      อตัราการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยแีละปัจจยัอ่ืน ๆ  

        นอกเหนือจาํนวนแรงงาน (L) มูลภณัฑทุ์น (K) หรือท่ี 

        เรียกวา่ “Solow’s Residual”(∆T/T) หรือ rT ในสมการท่ี (8) 

    EUD  คือ     จาํนวนแรงงานท่ีมีการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนปลาย 

        ข้ึนไปของจงัหวดัระยอง (คน) 

    RAD  คือ  ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาระดบัประเทศ (ลา้นบาท) 

    IMT  คือ ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยแีละสิทธิบตัรระดบัประเทศ (ลา้นบาท) 

    IMP  คือ มูลค่าการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศระดบัประเทศ (ลา้นบาท) 

    BOI  คือ การส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดัระยอง (ลา้นบาท) 

    FDI  คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดบัประเทศ (ลา้นบาท) 

    NET  คือ มูลค่าการคา้ของจงัหวดัระยอง (ลา้นบาท) (การส่งออก-การนาํเขา้) 

    a0, c0       คือ     ค่าคงท่ี 

    b1, … , b4 คือ        ค่าสมัประสิทธ์ิ 

                               d2, … , d4 คือ        ค่าสมัประสิทธ์ิ 

    i  คือ รายสาขาการผลิต  

    ε   คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของตวัแปรต่าง ๆ  เป็นขอ้มูลรายปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2559 เป็นระยะเวลา 30 ปี ไดแ้ก่ มูลภณัฑ์ทุนท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ระดับประเทศ (K) จาํนวน

แรงงานทั้งหมดของจงัหวดัระยอง (L) จาํนวนแรงงานท่ีมีการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปของจงัหวดั

ระยอง (EUD) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพฒันาระดับประเทศ (RAD) ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีและสิทธิบัตร

ระดบัประเทศ (IMT) มูลค่าการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศระดบัประเทศ (IMP) การส่งเสริมการลงทุนของ

จงัหวดัระยอง (BOI) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดบัประเทศ (FDI) มูลค่าการคา้ของจงัหวดัระยอง (NET)  

และมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ตามราคาประจาํปี (Y) ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชข้อ้มูลมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ ตามราคาประจําปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลของมูลภัณฑ์ทุนท่ีใช้ในการผลิตสินค้า

ระดบัประเทศของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้องได้มาจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กองนโยบาย

และวางแผนวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนยส์ารสนเทศเศรษฐกิจการคา้ กรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย)์ สาํนกังานสถิติจงัหวดัระยอง สาํนกังานคลงัจงัหวดัระยอง และด่านศุลกากรมาบตาพดุ 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการวิเคราะห์

ออกเป็น 2 วตัถุประสงค ์คือ วตัถุประสงคท่ี์ 1 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ

ของจงัหวดัระยอง กาํหนดฟังก์ชนัการผลิตแบบ Natural Logarithm การวิเคราะห์โดยวิธีสมการถดถอยกาํลงัสองน้อย

ท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) และวตัถุประสงคท่ี์ 2 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีของ

จงัหวดัระยองกาํหนดฟังก์ชนัของเทคโนโลยีเน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ ในแบบจาํลองทางเศรษฐมิติรูปแบบของสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) และการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทความน้ีการเลือกช่วงปี พ.ศ. 2530-2559 เป็น

ช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตตม้ยาํกุง้ ปี พ.ศ. 2540 ผูว้ิจยัไดท้าํการแกปั้ญหาแบบจาํลองดว้ยการเพ่ิมตวัแปรหุ่น (Dummy 

Variable) ในสมการ 0 คือ ไม่เกิดวิกฤตตม้ยาํกุ้ง 1 คือ เกิดวิกฤตตม้ยาํกุ้ง พบว่า การวิเคราะห์ผลกระทบไม่มี

อิทธิพลหรือส่งผลใด ๆ ต่อเศรษฐกิจจงัหวดัระยอง 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

          6.1 ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีของจงัหวดัระยองท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจงัหวดัระยอง 

           ตามตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R2) ภาคเศรษฐกิจภาพรวม พบวา่ มูลภณัฑทุ์นท่ีใชใ้น

การผลิตสินคา้จงัหวดัระยอง (K) และจาํนวนแรงงานทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้จงัหวดัระยอง (L) สามารถอธิบาย

การเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของจงัหวดัระยอง ไดร้้อยละ 99.894 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และส่วนรายสาขาการผลิตท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของของผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศแต่ละรายสาขาการผลิตของจงัหวดัระยองไดดี้ท่ีสุด คือ สาขาการขดุแร่โลหะ และอโลหะ รองลงมา สาขา

สาธารณูปโภค และสุขาภิบาล สาขาพาณิชกรรม สาขาเกษตรกรรมการป่าไม ้การล่าสัตว ์และการประมง สาขาบริการ 
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สาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และร้ือถอนทําลาย และสาขาการขนส่งคลังสินค้า  

และคมนาคม ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ทุกตวัแปร  

ค่า Durbin-Watson (DW.) ตกอยูใ่นช่วงท่ีค่าความคลาดเคล่ือนไม่มีความสัมพนัธ์อตัตะ (Autocorrelation)  

    จากการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิต พบว่า การเปล่ียนแปลงของมูลค่าผลผลิตสามารถอธิบายด้วยปัจจัย 

มูลภณัฑทุ์นท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของจงัหวดัระยอง และปัจจยัจาํนวนแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของจงัหวดัระยอง

ไดม้ากกว่าร้อยละ 90 แสดงถึงปัจจยัการผลิตดงักล่าวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม  

เม่ือพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัการผลิตในการใชปั้จจยัมูลภณัฑทุ์นท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้  และปัจจยัจาํนวน

แรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ พบวา่  การผลิตของภาคเศรษฐกิจภาพรวม ปัจจยัมูลภณัฑทุ์นท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของ

จังหวดัระยองสูงกว่าปัจจัยจาํนวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ของจังหวดัระยอง ส่วนรายสาขาการผลิต พบว่า  

ทุกสาขาการผลิตมีค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยการผลิตในการใช้ปัจจัยมูลภัณฑ์ทุนท่ีใช้ในการผลิตสินค้าของ 

จังหวดัระยองสูงกว่าปัจจัยจํานวนแรงงานท่ีใช้ในการผลิตสินค้าของจังหวดัระยอง เป็นไปตามแนวคิด Lucas  

(จรรยา, 2548) ว่า ปัจจัยทุน และปัจจัยแรงงาน ซ่ึงทําให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

และแนวคิด Adam Smith (ไชยวุฒิ, 2539) ปัจจยัทุน และปัจจยัแรงงานเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัยิ่งท่ีให้ระบบ

เศรษฐกิจมีการขยายตัว การเปล่ียนแปลงของปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานจะมีผลกระทบต่อผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ 

   เม่ือพิจารณาในภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตส่วนใหญ่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั

ผลผลิตสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยมูลภณัฑ์ทุนท่ีใช้ในการผลิตสินคา้ของจงัหวดัระยอง รองลงมา คือ ปัจจัยจาํนวน

แรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของจงัหวดัระยอง กล่าวคือ  เน่ืองจากปัจจยัมูลภณัฑ์ทุนท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ 

มีส่วนในการเพ่ิมผลผลิตของภาคเศรษฐกิจภาพรวม และทุกรายสาขาการผลิตไดม้ากกวา่ปัจจยัจาํนวนแรงงานท่ี

ใชใ้นการผลิตสินคา้ และจะเห็นไดว้า่การเพ่ิมของปัจจยัมูลภณัฑทุ์นท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ไปในกระบวนการผลิต

จะส่งผลให้ผลผลิตของจังหวดัระยองเพ่ิมสูงข้ึน เป็นไปตามแนวคิดของ Solow (จรรยา, 2548) ว่า การประเมิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ มีส่วนก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมูลค่าของผลผลิตทั้ งหมดข้ึนอยู่กับปัจจัยทุน  

และปัจจยัแรงงาน 

       6.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยขีองจงัหวดัระยอง  

             ตามตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีของจงัหวดัในภาพรวม พบว่า 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางบวกต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ไดแ้ก่ จาํนวนแรงงานท่ีมีการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาตอน

ปลายข้ึนไปของจงัหวดัระยอง ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาระดบัประเทศ มูลค่าการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ

ระดบัประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดบัประเทศ มูลค่าการคา้ของจงัหวดัระยอง ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ในทางลบต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีและสิทธิบตัรระดบัประเทศ การส่งเสริม 

การลงทุนของจงัหวดัระยอง  ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางบวกและทางลบต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองรายสาขา

การผลิต พบวา่     

        (1) จาํนวนแรงงานท่ีมีการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปของจงัหวดัระยอง ตามลาํดบั  ทางบวก 

ไดแ้ก่ สาขาการขุดแร่โลหะ และอโลหะ สาขาการขนส่ง คลงัสินคา้ และการคมนาคม สาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้ 
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การล่าสัตว ์และการประมง และสาขาบริการ ทางลบ ไดแ้ก่ สาขาสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล สาขาการก่อสร้าง ซ่อม  

และร้ือถอนทาํลาย สาขาอุตสาหกรรม หตักรรม และสาขาพาณิชกรรม  

      (2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ ตามลาํดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาสาธารณูปโภค  

และสุขาภิบาล และสาขาพาณิชกรรม ทางลบ ไดแ้ก่ สาขาการขุดแร่โลหะ และอโลหะ สาขาบริการ สาขาการก่อสร้าง 

ซ่อม และร้ือถอนทําลายสาขาการขนส่ง คลังสินค้า และการคมนาคม สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์  

และการประมง และสาขาอุตสาหกรรม หตักรรม  

           (3) ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีและสิทธิบัตรระดับประเทศ ตามลําดับ ทางบวก ได้แก่ สาขาบริการ  

สาขาการขุดแร่โลหะ และอโลหะ สาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และร้ือถอนทําลาย 

และสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้การล่าสตัว ์และการประมง ทางลบ ไดแ้ก่ สาขาการขนส่ง คลงัสินคา้ และการคมนาคม 

สาขาสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล และสาขาพาณิชกรรม  

          (4) มูลค่าการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศระดบัประเทศ  ตามลาํดบั ทางบวก ไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรม 

หัตกรรม สาขาการขุดแร่โลหะ และอโลหะ สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และร้ือถอนทําลาย และสาขาพาณิชกรรม  

ทางลบ ได้แก่ สาขาบริการ สาขาสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล สาขาการขนส่ง คลังสินค้า และการคมนาคม  

และสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้การล่าสตัว ์และการประมง  

          (5) การส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดัระยอง ตามลาํดบั ทางบวก ไดแ้ก่ สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และร้ือถอน

ทาํลาย และสาขาบริการ ทางลบ ไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม สาขาการขุดแร่โลหะ และอโลหะ สาขาการขนส่ง 

คลังสินค้า และการคมนาคม สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง สาขาสาธารณูปโภค  

และสุขาภิบาล และสาขาพาณิชกรรม  

          (6) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศระดบัประเทศ ตามลาํดบั ทางบวก ไดแ้ก่ สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และ

ร้ือถอนทําลาย สาขาอุตสาหกรรม หัตกรรม สาขาการขนส่ง คลังสินค้า และการคมนาคม สาขาพาณิชกรรม  

และสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง ทางลบ ได้แก่ สาขาบริการ สาขาการขุดแร่โลหะ  

และอโลหะ และสาขาสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล  

           (7)  มูลค่าการคา้ของจงัหวดัระยอง ตามลาํดบั ทางบวก ไดแ้ก่ สาขาการขนส่ง คลงัสินคา้ และการคมนาคม 

สาขาบริการ สาขาพาณิชกรรม สาขาอุตสาหกรรม  หตักรรม สาขาการขดุแร่โลหะ และอโลหะ และสาขาสาธารณูปโภค 

และสุขาภิบาล ทางลบ ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง ซ่อม และร้ือถอนทาํลาย สาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้การล่าสัตว ์ 

และการประมง  

                    เม่ือพิจารณาในภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตส่วนใหญ่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั

ผลผลิตสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัมูลค่าการคา้ของจงัหวดัระยอง รองลงมา ปัจจยัค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาระดบัประเทศ  

และปัจจยัจาํนวนแรงงานท่ีมีการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปของจงัหวดัระยอง ปัจจยัการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศระดบัประเทศ การส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดัระยองมูลค่าการนําเขา้เคร่ืองจักรจากต่างประเทศ

ระดบัประเทศ และปัจจยัค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีและสิทธิบตัรระดบัประเทศ ตามลาํดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จงัหวดัระยอง

เป็นฐานการผลิตสินคา้ท่ีสาํคญัของประเทศ เพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
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6. อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของจงัหวดั

ระยอง ทั้ งภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตส่วนใหญ่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับผลผลิตสูงสุด ได้แก่  

ปัจจยัมูลภณัฑทุ์นใชใ้นการผลิตสินคา้จงัหวดัระยอง รองลงมา คือ ปัจจยัจาํนวนแรงงานใชใ้นการผลิตสินคา้จงัหวดัระยอง 

อีกทั้งภาคเศรษฐกิจภาพรวม และทุกรายสาขาการผลิตใชปั้จจยัมูลภณัฑใ์ชใ้นการผลิตสินคา้สูงกวา่ปัจจยัจาํนวนแรงงานใช้

ในการผลิตสินคา้ ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี พบว่า  อิทธิพลของปัจจยัท่ีกาํหนด 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแตกต่างกนัแต่ละสาขาการผลิต  แต่จะพบวา่ภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิตส่วน

ใหญ่ มูลค่าการคา้ของจังหวดัระยองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากจังหวดัระยองมีสถานประกอบการ  

และนิคมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก เป็นฐานการผลิตสินค้าขนานใหญ่ของประเทศ ผลิตเพ่ือการส่งออก  

และขายภายในประเทศ มูลค่าการคา้ของจงัหวดัระยองเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลทาํให้จงัหวดัระยองไดรั้บเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

ปรับปรุงและพฒันาเทคนิควธีิการผลิต มีความสามารถในการผลิต ซ่ึงผลต่าง ๆ  เหล่าน้ีคือระดบัของเทคโนโลยท่ีีเพ่ิมสูงข้ึน 

และการส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดัระยองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบทั้ งในภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขา 

การผลิต กล่าวคือ การส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดัระยองเพ่ิมสูงข้ึน จะทาํใหอ้ตัราการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยลีดลง 

ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การส่งเสริมการลงทุนของจงัหวดัระยองท่ีเกิดข้ึนไม่ไดแ้ฝงการเขา้มาในรูปของเทคโนโลย ีซ่ึงจงัหวดั

ระยองเป็น 1 ใน 3 ของจงัหวดัท่ีไดรั้บการพฒันาในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ในส่วนของจงัหวดัระยองนั้นถูก

กําหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมพลังงาน พ้ืนท่ีในเขตมาบตาพุดเป็น 1 ใน 5  

ดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในทวีปเอเชีย และศูนยก์ลางดา้นโรงกลัน่นํ้ ามนัและพลงังาน เพ่ือให้ประเทศไทยพฒันาสู่

การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสะทอ้นให้เห็นว่าควรให้ความสนใจกบัแรงงานท่ีมีการศึกษา

ระดบัสูง ซ่ึงมีความสําคญัในการปรับปรุงและพฒันาเทคนิคการผลิต กระบวนการผลิต และคิดคน้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทั้งในภาคเศรษฐกิจภาพรวม และรายสาขาการผลิต อีกทั้งการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนของ

เทคโนโลยีของรายสาขาการผลิต พบว่า สาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้การล่าสัตว ์และการประมง ยงัได้รับการปรับปรุง 

และพฒันาเทคนิคการผลิต เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัน้อยมาก ควรให้ความสนใจในการพฒันาในสาขาน้ีมากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากเป็นสาขาการผลิตดังเดิมของจังหวดัระยอง อีกทั้ งจังหวดัระยองยงัเป็นเมืองชายฝ่ังทะเล ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งพนัธ์ุพืชและผลไม ้ทาํให้แรงงานในสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้การล่าสัตว ์ 

และการประมงยงัคงมีจาํนวนมากกว่าทุกรายสาขาการผลิต อีกทั้งสาขาอุตสาหกรรม หัตถกรรม ท่ีมีความสําคญัต่อมูลค่า 

การผลิตของจงัหวดัระยองสูงท่ีสุด  ควรใหสิ้ทธิประโยชน์ทางการลงทุนระดบัสูงเป็นพิเศษ สนบัสนุนการลงทุนของ

ต่างชาติหรือผูป้ระกอบการในประเทศอย่างาต่อเน่ือง พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และ

ผลกัดนัให้เกิดการลงทุนเป็นพ้ืนท่ี ให้เกิดความเขม้แข็ง และกระจายไปในพ้ืนท่ีท่ีเป็นฐานการผลิตเดิม ต่อกลไก

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตของจงัหวดัระยอง 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ซ่ึงหากต้องการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี

ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ควรวิเคราะห์ทั้ง 3 จงัหวดั อนัไดแ้ก่ 

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และขอ้มูลทางดา้นปัจจยัท่ีกาํหนดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี อาทิ ปัจจยัค่าใชจ่้ายในการ

วิจยัและพฒันา ปัจจยัค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีและสิทธิบตัร ปัจจยัมูลค่าการนาํเขา้เคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ ปัจจยัการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี บางปัจจยัขอ้มูลระดบัประเทศ 

ดงันั้นหากมีขอ้มูลท่ีจดัเก็บในระดบัจงัหวดั จะทาํใหผ้ลการวเิคราะห์มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการศึกษาครอบคลุม

ทั้ง 3 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จะทาํมีความชดัเจนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนเขตพฒันาพิเศษ 

ภาคตะวนัออก 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความไม่พึงพอใจในปัญหาของบา้นจดัสรร นํ้ าหนกัขององคป์ระกอบ

ปัญหาบา้นจดัสรรดา้นต่างๆ ประชากร คือ ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และส่วน

ภูมิภาค ใชต้วัอยา่งจาํนวน 1,800 ตวัอยา่ง ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 1 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ 0.962 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การวเิคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงสาํรวจ 

 ผลการศึกษา ปรากฎวา่ ความไม่พึงพอใจในปัญหาของบา้นจดัสรร ทั้ง 5 องคป์ระกอบสามารถอธิบาย

ความผนัแปรของปัญหาบา้นจดัสรร ไดร้้อยละ 76.49 มีค่า ไอเกน เท่ากบั 3.825 มีค่า KMO เท่ากบั 0.889 ค่า ไค-

สแควร์ เท่ากบั 6895.71 มีค่า p น้อยกว่า 0.001  องค์ประกอบท่ีมีนํ้ าหนักมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบดา้นระบบ

สาธารณูปโภค รองลงมาเป็น  บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  คุณภาพของบ้าน ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ

ส่วนกลาง และ ระบบรักษาความปลอดภยั มีนํ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .918,  .907,  .886,  .872 และ .784 

ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : บา้นจดัสรร, ความไม่พึงพอใจ, การวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

 

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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ความสําคัญของปัญหา 

 บ้านหน่ึงในปัจจัย 4 ท่ีมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่รูปแบบท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามยุคตาม

สถานการณ์ ตลาดอสังหาริมทรัพยปี์ 61 ปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 6 – 8  ปัจจยัสําคญัท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนตลาดท่ีอยู่

อาศยั ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน มีการคาดการวา่จะมีสินเช่ือบา้นปล่อยใหม่ 6 แสนลา้นบาท 

ปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 3 – 4 จากปี 2560  แนวโนม้การร่วมทุนต่างชาติยงัมีต่อเน่ือง และผลจากรัฐบาลใชม้าตรการ

ดอกเบ้ียตํ่าเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้เศรษฐกิจ คาดการณ์ปีน้ี จะมีบา้นพกัอาศยัออกมาประมาณ 154,200 หน่วย 

แบ่งเป็นโครงการแนวราบประมาณ 74,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 48.2  และอาคารชุดมีประมาณ 79,900 หน่วย คิด

เป็นร้อยละ 51.8  (วิชัย  วิรัตน์กพนัธ์, 2561) ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าความตอ้งการบา้นยงัคงมีและเพ่ิมข้ึนอยู่

ตลอดเวลา เม่ือมีผูต้อ้งการซ้ือจึงมีผูต้อ้งการขาย บริษทัอสังหาริมทรัพย ์เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก การแข่งขนัท่ี

รุนแรงข้ึน การเปิดโครงการบา้นเพ่ือจาํหน่ายแก่ลูกคา้จึงตอ้งพิจารณาให้ความสาํคญัให้คลอบคลุมทุกดา้นตั้งแต่

ทาํเลท่ีตั้ง การออกแบบ ราคา ส้ินเช้ือเพ่ือการกูย้ืม จนถึงการดูแลหลงัการเขา้พกัอาศยัแลว้ เพราะบา้นเป็นสินคา้

คงทนท่ีมีความละเอียดอ่อนการตดัสินใจซ้ือแลว้ยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ทุกคนซ้ือบา้นแลว้ก็หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะได้

บ้านท่ีมีคุณภาพสมกับราคาท่ีจ่ายไป มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีเพ่ือนบ้านท่ีดี ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข 

ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้จาํนวนไม่นอ้ยตอ้งผิดหวงักบับา้นท่ีตวัเองซ้ือหลงัจากเขา้พกัอาศยัแลว้ บา้นเกิดปัญหาอย่าง

มากมาย เช่น  คุณภาพของบา้น ผนงัมีรอยร้าว บา้นทรุดตวั พ้ืนมีรอยแตก คลงัคาร่ัวซึม นํ้ าร่ัวซึมผ่านพนงั เกิดรอย

แยกระหวา่งเสากบัผนงั เป็นตน้  ดา้นการรักษาความปลอดภยั พนกังานรักษาความปลอดภยัหละหลวม ขโมยข้ึน

บา้น ทรัพยสิ์นส่วนกลางหาย ปัจจยัส่วนกลางสร้างไม่ครบ ปลวกข้ึนบา้น  การจอดรถไม่มีระเบียบขวางหนา้บา้น 

ท่ีจอดรถไม่พอ ต่อเติมบา้นลํ้าท่ีสาธารณะ หรือต่อเติมจนชิดกนั ลูกบา้นไม่จ่ายค่าส่วนกลาง สภาพแวดลอ้มไม่ดี 

เพ่ือนบา้นเสียงดงั หรือสร้างความรําคาญ ปัญหาเหล่าน้ีมีการกล่าวถึงแบบปากต่อปากจนเป็นปัจจยัสาํคญัหน่ึงท่ี

ลูกคา้ท่ีจะซ้ือบา้นใหค้วามสาํคญัในการตดัสินใจเลือกโครงการท่ีพกัอาศยัโดยเฉพาะโครงการบา้นจดัสรร ดงันั้น

บริษทัอสงัหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งการเติบโตอยา่งยาวนานต่อเน่ืองตอ้งพิจารณา 

 จากปัญหาความไม่พึงพอใจของลูกคา้หลงัจากเขา้พกัอาศยัแลว้สาํนกังานการเคหะแห่งชาติ ไดจ้ดักลุ่ม

ปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณภาพของบา้น 2) ส่ิงอาํนวยความสะดวกและส่วนกลาง 

3) ระบบสาธารณูปโภค 4)บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และ 5) ระบบรักษาความปลอดภยั (การเคหะแห่งชาติ, 

2561) จากปัญหาทั้ ง 5 ผูว้ิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาระดับความสําคัญหรือนํ้ าหนักของปัญหาทั้ ง 5 ด้าน น่าจะมี

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบา้นจดัสรร การศึกษาระดบัความสําคญัหรือนํ้ าหนักของ

ปัญหาของบา้นจดัสรร นั้น นอกจากการพิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของลูกคา้แลว้ ยงัมีสถิติชั้นสูง

อีกหน่ึงวิธีท่ีสามารถกาํหนดนํ้ าหนักของปัญหาบา้นทั้ ง 5 ดา้น จากความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ในรูปของ

นํ้ าหนักของตัวแปรสังเกตต่างๆ ในองค์ประกอบทั้ ง 5 ด้าน และนํ้ าหนักขององค์ประกอบทั้ ง 5 ด้าน บน

องคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรร ซ่ึงวิธีทางสถิติน้ี คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ(Exploratory Factors 

Analysis) ดงัผลการวจิยัต่อไปน้ี 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

  1. เพ่ือศึกษาระดบัความไม่พึงพอใจในปัญหาของบา้นจดัสรร 

 2. เพ่ือศึกษานํ้ าหนกัของตวัแปรสงัเกตบนองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรรดา้นต่างๆ  

 3. เพ่ือศึกษานํ้ าหนกัของตวัแปรแต่ละดา้นบนองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรร  

 

กรอบแนวคิดในงานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       รูปที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยัในคร้ังน้ีคือ  การศึกษาระดบัความไม่พึงพอใจใน

ปัญหาทั้ง 5 ดา้น ของลูกคา้ธุรกิจบา้นจดัสรร 

 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลการวิจัยในส่วนน้ี ผูว้ิจัยทําการเลือกตวัแทนลูกคา้ธุรกิจบ้าน

จัดสรร ทั้ งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและในส่วนภูมิภาคโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ึนตอนเพ่ือตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 1,800 ราย 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ยความไม่พึงพอใจในปัญหา 5 ดา้น ไดแ้ก่

ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม คุณภาพของบา้น ระบบสาธารณูปโภค และ ส่ิง

อาํนวยความสะดวกและส่วนกลางเป็นองคป์ระกอบของปัญหาบา้นจดัสรร 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ทาํให้ทราบระดบัความไม่พึงพอใจในปัญหา และทราบนํ้ าหนักองค์ประกอบของปัญหาทั้ง 5 แลว้นาํ 

นาํไปวางแผนกลยทุธ์ การบริหารจดัการในธุรกิจบา้นจดัสรร 

 

 

 

ระบบรักษาความปลอดภยั 

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

คุณภาพของบา้น 

ระบบสาธารณูปโภค 

ปญหา 

บานจัดสรร 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

  รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบแบบแผนวิธีวิจยัวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และส่วน

ภูมิภาค สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage Random Sampling)  ประกอบดว้ย 1) สุ่มเลือก

อยา่งแบบเจาะจงในแต่ละภาค ท่ีมีความเป็นเมืองและมีบา้นจดัสรรหนาแน่นในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต ้จาํนวน 1 จังหวดัต่อ 1 ภาค รวม 6 

จงัหวดั  และ กรุงเทพและปริมณฑล รวม 7 กลุ่มตวัอยา่ง  2) สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โครงการบา้นจดัสรรมาจงัหวดั

ละ 2 โครงการ และ กรุงเทพและปริมณฑล 6 โครงการ รวม 18 โครงการ  3) การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling ) จาํนวน 100 ตวัอยา่งต่อโครงการ รวมกรุงเทพและปริมณฑลและส่วนภูมิภาคเป็นจาํนวน 

ทั้งส้ิน 1,800 ตวัอยา่ง  

 แหล่งข้อมูล  

   แหล่งขอ้มูลการวิจยัในส่วนน้ี คือ ลูกคา้พกัอาศยัในบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและบา้น

จดัสรรในส่วนภูมิภาคจาํนวน 18  โครงการ ดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั  

เคร่ืองมือในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบัในเร่ือง 

ความไม่พึงพอใจในปัญหาของบา้นจดัสรรหลงัเขา้พกัอาศยั ของลูกคา้โครงการท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จาํนวน 1 ชุด 26  ขอ้ และลกัษณะทางประชากร จาํนวน  8 ขอ้ 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 1. ตรวจสอบความเท่ียงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 

ไดค้่า IOC มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ 

  2. การทดสอบความเช่ือมัน่ ไดค้่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.962 ซ่ึงมากกวา่ 0.70 อา้งอิง Hair et al. 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากโครงการบา้นและท่ีพกัอาศยั

ต่างๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และส่วนภูมิภาคโดยดาํเนินการดว้ยตนเองทีมงาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ใช้การจาํแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจาํนวนและหาค่า 

ร้อยละอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  ใชห้าค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดบัปัญหาของ 

บา้น 5 ดา้น 
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3.  ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบแบบ PCA (Principal Component 

Analysis) โดยกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบเป็น 1 องค์ประกอบ สําหรับแต่ละปัจจยัสกัดนํ้ าหนักของตวัแปร

สงัเกตในองคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้น 

4.  ใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ ดว้ยวธีิการสกดัองคป์ระกอบแบบ PCA โดยกาํหนดจาํนวน

องคป์ระกอบเป็น 1 องคป์ระกอบ สกดันํ้ าหนกัของตวัแปรปัญหาของบา้นจดัสรรทั้ง 5  ดา้น 

5.  การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ผลการวจัิย  

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.8 เป็นเพศ

หญิงร้อยละ 63.2  ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.67 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแลว้คิดเป็น

ร้อยละ 68.17 มีบุตร 1 และ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94 และ 31.44 ตามลาํดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ 

อนุปริญญา – ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.11 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 31.67 (ดงัตารางท่ี 1) มี

รายไดส่้วนตวัเฉล่ีย 17,340.18 บาทต่อเดือน และมีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 29,426.00 บาทต่อเดือน  

2) ปัญหาของบา้นจดัสรร ภาพรวมของความไม่พึงพอใจในปัญหาบา้นจดัสรรหลงัจากไดเ้ขา้พกัอาศยั 

ในบา้นจดัสรรของตวัอยา่งประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพของบา้น ส่ิงอาํนวยความสะดวกและส่วนกลาง ระบบ

สาธารณูปโภค บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และ ระบบรักษาความปลอดภยั โดยภาพรวมของปัญหาทั้ง 5 ดา้นมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาท่ีเกิดทําให้เกิดความไม่พึงพอใจสูงท่ีสุดในกลุ่มคือ ปัญหา ส่ิง

อาํนวยความสะดวกและส่วนกลาง รองลงมาเป็นปัญหาดา้นระบบการรักษาความปลอดภยั และคุณภาพของบา้น 

ตามลาํดบั แสดงตามตารางท่ี 2 
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ตารางที ่1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน(1,800) ร้อยละ(100.00) 

เพศ ชาย 662 36.78 
  หญิง 1,138 63.22 
อาย ุ ไม่เกิน 30 ปี 361 20.05 
  31 – 40 ปี 388 21.56 
  41 – 50 ปี 588 32.67 
  มากกวา่ 50 ปี 463 25.72 
สถานภาพ

 

โสด 479 26.61 
  แต่งงานแลว้ 1,227 68.17 
  หยา่ร้าง/ม่าย แยกกนัอยู ่ 94 5.22 
จาํนวนบุตร ไม่มี 577 32.06 
  1 คน 377 20.94 
  2 คน 566 31.44 
  มากกวา่ 2 คน 280 15.56 
ระดบั

 

ไม่เกินประถมศึกษา 460 25.55 
  มธัยมศึกษา 516 28.67 
  อนุปริญญา - ปริญญาตรี 794 44.11 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 30 1.67 
อาชีพ ผูบ้ริหาร 43 2.39 
 พนกังาน 570 31.67 
 ขา้ราชการ 156 8.66 
 เจา้ของกิจการ 304 16.89 
 ช่างฝีมือ ช่างไฟฟ้า 

  

209 11.61 
 ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ 

 

48 2.67 
  แม่บา้น 268 14.89 
  คนวา่งงาน 160 8.89 
 เกษียณ รับบาํนาญ 42 2.33 
 

3) นํ้ าหนกัองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรร   

  ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ทั้งในภาพรวมของปัญหาและจาํแนกท่ีละดา้นมีดงัน้ี  

3.1)  ผลการวิเคราะห์นํ้ าหนักองค์ประกอบจากองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรรทั้ง 5 ดา้น พบว่า 

องค์ประกอบปัญหาบา้นจดัสรรท่ีเกิดจากปัญหาทั้ง 5 ดา้น (ให้ค่า ไอเกน = 3.29  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 

76.49  มีค่า KMO = 0.889 มีนัยสําคญัทางสถิติดว้ยค่า ไค-สแควร์ = 6895.71 ค่า  P = 0.000  (ซ่ึงถา้ค่า KMO < 

0.500 และ/หรือ ค่า P > 0.050 แลว้ไม่ควรใช ้การวิเคราะห์องคป์ระกอบ)) ปัญหาดา้นท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูง

ท่ีสุดคือปัญหาด้านสาธารณูปโภคมีนํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.918  รองลงมาเป็นปัญหาด้านบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม มีนํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.907  ถดัมาเป็นปัญหาคุณภาพของบา้น มีนํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.886       

ดงัตารางท่ี 3  

3.2  ผลการวเิคราะห์นํ้ าหนกัองคป์ระกอบในองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรร ดา้นคุณภาพของบา้น                

(มีค่า ไอเกน = 3.17  อธิบายความผนัแปรได้ร้อยละ 79.31 มีค่า KMO = 0.835 มีนัยสําคญัทางสถิติด้วยค่า                    

ไค-สแควร์ = 5822.03 ค่า P = 0.000) พบวา่ ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดคือปัญหาวสัดุอุปกรณ์ ไม่มี
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คุณภาพ เสียเร็ว มีนํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.932 รองลงมาเป็น ปัญหาเก่ียวกับ ห้องนํ้ าร่ัวซึม นํ้ าขัง มีนํ้ าหนัก

องค์ประกอบ 0.930 และปัญหาเก่ียวกับ พ้ืน ผนัง หลงัคา  ทรุด แตกร้าว ร่ัวซึมมีนํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.928               

ดงัตารางท่ี  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  ผลการวิเคราะห์นํ้ าหนักองค์ประกอบในองค์ประกอบปัญหาบ้านจัดสรรด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและส่วนกลางของส่วนประสมทางการตลาด(มีค่า ไอเกน = 2.37  อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 78.92 มี

ค่า KMO = 0.696 มีนัยสําคญัทางสถิติด้วยค่า ไค-สแควร์ = 2921.50 ค่า P = 0.000) พบว่า  ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

องค์ประกอบสูงท่ีสุดคือ ปัญหาท่ีจอดรถ  ไม่เพียงพอ จอดรถไม่เป็นระเบียบ มีนํ้ าหนักองค์ประกอบ 0.923 

รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง ขาดการดูแล ถนนในโครงการทรุดโทรมมีนํ้ าหนักองคป์ระกอบ 0.912 ดงัตาราง              

ท่ี  5 

 3.4  ผลการวิเคราะห์นํ้ าหนกัองคป์ระกอบในองคป์ระกอบปัญหาดา้นระบบสาธารณูปโภคของปัญหา

บา้นจดัสรร (มีค่า ไอเกน = 4.75 อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 67.89 มีค่า KMO = 0.896 มีนยัสาํคญัทางสถิติดว้ย

ค่า ไค-สแควร์ = 9177.79 ค่า P = 0.000) พบวา่  ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดคือ ระบบไฟแสงสวา่งเสีย

บ่อยไฟทางเดินไม่เพียงพอ มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 0.883 รองลงมาเป็น ปัญหาระบบนํ้ าประปานํ้ าไหลอ่อน นํ้ าไม่

ตารางท่ี 2 : ความไมพึงพอใจในปญหาบานจัดสรรหลังเขาไป 

               อยูในโครงการของกลุมลูกคาปจจุบัน 

                    ปญหา X� S.D. 

1) คุณภาพของบาน 2.98 .83 

2) ส่ิงอํานวยความสะดวกและสวนกลาง 3.02 .81 

3) ระบบสาธารณูปโภค 2.95 .79 

4) บรรยากาศและสภาพแวดลอม 2.96 .80 

5) ระบบรักษาความปลอดภัย 2.99 .80 

รวม 2.97 .71 

 

   ตารางท่ี 3 : นํ้าหนักองคประกอบปญหาบานจัดสรร 

                            ปญหา นํ้าหนักองคประกอบ 

1. คุณภาพของบาน .886 

2. ส่ิงอํานวยความสะดวกและสวนกลาง .872 

3. ระบบสาธารณูปโภค .918 

4. บรรยากาศและสภาพแวดลอม .907 

5. ระบบรักษาความปลอดภัย .784 

Eigen = 3.825   ความแปรปรวนท่ีอธิบายได   76.49% 

KMO = .889      สถิติทดสอบไค-สแควร    6895.71** 

 

ตารางท่ี 4  : นํ้าหนักองคประกอบปญหาบานจัดสรรดาน 

              คุณภาพของบาน 

                            ปญหา นํ้าหนักองคประกอบ 

1. พ้ืน ผนัง หลังคา ทรุด แตกราว รั่วซึม .928 

2. วัสดุอุปกรณ  ไมมีคุณภาพ เสียเร็ว .932 

3. หองนํ้า รั่วซึม นํ้าขัง .930 

4. อื่นๆ .760 

 Eigen = 3.17       ความแปรปรวนท่ีอธิบายได  =  79.31% 

 KMO  = .835       สถิติทดสอบไค-สแควร       =  5822.03** 

 

ตารางท่ี 5  : นํ้าหนักองคประกอบปญหาบานจัดสรร ดาน 

                 ส่ิงอํานวยความสะดวกและสวนกลาง 
                            ปญหา นํ้าหนักองคประกอบ 

1. ท่ีจอดรถไมเพียงพอ จอดรถไมเปนระเบียบ .923 

2. พ้ืนท่ีสวนกลาง ขาดการดูแล ถนนในโครงการ 

   ทรุดโทรม 

.912 

3. อื่นๆ .827 

  Eigen = 2.37    ความแปรปรวนท่ีอธิบายได = 78.922% 

 KMO = .696     สถิติทดสอบไค-สแควร      =  2921.50 
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ค่อยไหลมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 0.873 และ ปัญหา ระบบกาํจดัปลวกไม่มีประสิทธิภาพ มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 0.859 

ดงัตารางท่ี 6 

3.5  ผลการวิเคราะห์นํ้ าหนักองคป์ระกอบในองคป์ระกอบปัญหาดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม

ระบบสาธารณูปโภคของปัญหาบา้นจดัสรร (มีค่า ไอเกน = 2.886 อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 72.154 มีค่า 

KMO = 0.806 มีนัยสําคัญทางสถิติด้วยค่า ไค-สแควร์ = 3822.66 ค่า P = 0.000) พบว่า  ตัวแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

องคป์ระกอบสูงท่ีสุดคือ ปัญหา เพ่ือนบา้นไม่เคารพกฎระเบียบ ส่งเสียงดงั วุน่วาย มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 

0.904 รองลงมาเป็นปัญหาโจรขโมยในหมู่บา้น มีจาํนวนมาก มีนํ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.887  และปัญหา 

สภาพแวดลอ้ม ไม่ดี ตน้ไมน้อ้ย สุนขัจรจดัมาก ดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางที ่6 : นํ้ าหนกัองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรรดา้นระบบสาธารณูปโภค 

                            ปัญหา นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

1. ระบบกาํจดัปลวกไม่มีประสิทธิภาพ  .859 

2. ระบบไฟแสงสวา่งเสียบ่อย ไฟทางเดินไม่เพียงพอ .883 

3. ระบบนํ้ าประปานํ้ าไหลอ่อนนํ้าไม่ค่อยไหล .873 

4. ระบบท่อระบายนํ้ าระบายนํ้ าไม่ทนั นํ้ าท่วมขงั .839 

5. ระบบรักษาความสะอาด เก็บขยะชา้ ถงัขยะมีนอ้ย ไม่มีแม่บา้น .793 

6. สญัญาณโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ทไม่ค่อยชดัเจน ล่มบ่อย .851 

7. อ่ืนๆ .646 

  Eigen = 4.753       ความแปรปรวนท่ีอธิบายได ้= 67.984% 

 KMO = .896         สถิติทดสอบไค-สแควร์ =  9177.79 

  

ตารางที ่7 : นํ้ าหนกัองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรรดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

                            ปัญหา นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

1. สภาพแวดลอ้ม  ไม่ดี ตน้ไมน้อ้ย สุนขัจรจดัมาก .847 

2. เพ่ือนบา้น  ไม่เคารพกฎระเบียบ ส่งเสียงดงั วุน่วาย .904 

3. โจร ขโมยในหมู่บา้น มีจาํนวนมาก .887 

4. อ่ืนๆ .751 

   Eigen = 2.886        ความแปรปรวนท่ีอธิบายได ้= 72.154% 

   KMO = .806         สถิติทดสอบไค-สแควร์       =  3822.66 

 

 3.6 ผลการวเิคราะห์นํ้ าหนกัองคป์ระกอบในองคป์ระกอบปัญหาดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของปัญหา

บา้นจดัสรร (มีค่า ไอเกน = 2.469 อธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 82.29 มีค่า KMO = 0.697 มีนยัสําคญัทางสถิติ

ดว้ยค่า ไค-สแควร์ = 3740.52 ค่า P = 0.000) พบว่า ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนักองค์ประกอบสูงท่ีสุดคือ ปัญหา การรักษา 
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ความปลอดภยัไม่เพียงพอ ไม่ตรวจท่ีทางเขา้ออก มีนํ้ าหนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.939 รองลงมาเป็นปัญหาพนักงาน

รักษาความปลอดภยั  ไม่สุภาพ  ไม่ใส่ใจหนา้ท่ี  ไม่เขม้งวด มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.936 ดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่8 : นํ้าหนกัองคป์ระกอบปัญหาบา้นจดัสรรดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 

                            ปัญหา นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

1. พนกังานรักษาความปลอดภยั  ไม่สุภาพ  ไม่ใส่ใจหนา้ท่ี  ไม่

เขม้งวด 

.936 

2. การรักษาความปลอดภยั ไม่เพียงพอ ไม่ตรวจท่ีทางเขา้ออก .939 

3. อ่ืนๆ .843 

 Eigen = 2.469           ความแปรปรวนท่ีอธิบายได ้ =  82.287% 

 KMO = .697             สถิติทดสอบไค-สแควร์       =  3740.52 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  ผลจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณภาพของบา้น 2) ส่ิงอาํนวยความสะดวก

และส่วนกลาง 3) ระบบสาธารณูปโภค 4)บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และ 5) ระบบรักษาความปลอดภยัมี

นํ้ าหนักตวัแปรทั้ง 5 ดา้นสามารถอธิบายความผนัแปรขององค์ประกอบบญัหาบา้นจดัสรรไดถึ้งร้อยละ 76.49 

องค์ประกอบ มีค่านํ้ าหนกัตั้งแต่ 0.784 – 0.918 ทาํให้กล่าวไดว้่าตวัแปรทั้ง 5 มีผลต่อความไม่พึงพอใจใน

ปัญหาของบา้นจดัสรรสูงทั้ง 5 ดา้น ดา้นท่ีมีนํ้ าหนกัมากท่ีสุดมี 2 ดา้นไดแ้ก่ เร่ืองระบบสาธารณูปโภค และ ดา้น

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม รองลงมาเป็นดา้นคุณภาพของบา้น และส่ิงอาํนวยความสะดวกและส่วนกลาง ส่วน

ดา้นระบบการรักษาความปลอดภยัถึงแมจ้ะนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนแต่ก็ยงัมีนํ้ าหนกัในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ นางขวญัใจ ชา้งหลาํ (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคามากกว่า 5 

ล้านบาทของผู ้บริโภคท่ีมีผู ้สูงอายุในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มโครงการตอ้งการโครงการท่ีใหบ้รรยากาศดี ร่มร่ืนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ นางสาววณีา ถิระโสภณ (2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นคุณภาพ และปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมัพร ศรีธิชยั  และสิริเกียรติ รัชชุศานติ  (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือบ้านโครงการบ้านจดัสรรพรสวรรค์จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การวางผงั

บริเวณบา้นภายในโครงการเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยมีผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือบา้น จากผลการศึกษาน้ีทาํ

ให้กล่าวไดว้่าปัญหาทั้ง 5 มีความสาํคญัมากท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสาํคญัในการป้องกนั การแกไ้ข

ดว้ยความรับผิดชอบ อาจจะเขา้ไปช่วยในเร่ืองของการรับประกนัการดูบา้นหลงัการขายจาํนวน 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี 

การช่วยเหลือโครงการหมู่บา้นจดัสรรในการตั้งเป็นกรรมการชุมชนวางระบบการบริหารให้ก่อนโอนเป็นนิติ

บุคคลของหมู่ จดัตั้งระบบการดูแลส่วนกลาง และระบบการรักษาความปลอดภยั โดยใหก้ระบวนการเหล่านน้ีอ

ยู่ในโครงการขายบ้าน  ช่วยให้ลูกคา้มีการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน และจากการใชส้ถิติเชิงอนุมานท่ีเรียกว่าการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

712 

วเิคราะห์องคป์ระกอบ และใชจ้าํนวนตวัอยา่งจาํนวนมากวเิคราะห์เพ่ือหานํ้ าหนกัของแต่ละตวัแปรท่ีร่วมกนัสร้าง

เป็นองคป์ระกอบสามารถสกดันํ้ าหนกัปัญหาแลว้นาํมาพิจารณาเป็นระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด และรองลงมาของ

ตวัแปรในองค์ประกอบแต่ละดา้นทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ ห้องนํ้ าร่ัวซึม พ้ืน ผนัง หลงัคา ทรุด 

แตกร้าว  ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ การจอดรถไม่เป็นระเบียบ พ้ืนท่ีส่วนกลางขาดการดูแล ถนนในโครงการทรุดโทรม  

ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเสียบ่อย ไฟทางเดินไม่เพียงพอ ระบบนํ้ าประปาไม่เพียงพอ  ระบบกําจัดปลวกไม่มี

ประสิทธิภาพ บา้นไม่เคารพกฎระเบียบ ส่งเสียงดงัวุน่วาย  โจรขโมยในหมู่บา้นมาก สภาพแวดลอ้มไม่ดี มีตน้ให้

ความร่มร่ืนนอ้ย สุนัขจรจดัมาก การรักษาความปลอดภยั ไม่เพียงพอ ไม่ตรวจท่ีทางเขา้ออก และพนกังานรักษา

ความปลอดภยั  ไม่สุภาพ  ไม่ใส่ใจหน้าท่ี และ ไม่เขม้งวด ปัญหาความเดือนร้อนของกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้พกัอาศัย

เหล่าน้ี เป็นปัญหาทางกายภาพและการจัดวางระบบเป็นส่วนใหญ่ท่ีสามารถแกไ้ขไดไ้ม่ยากถา้บริษทัหรือ

ผูป้ระกอบการเขา้มารับผิดชอบดูแลยอ่มจะไดภ้าพลกัษณ์ของบริษทัท่ีงดงามลดความไม่พึงพอใจ สร้างความพึง

พอใจจนก่อให้เกิด ความภกัดีต่อบริษทัไดซ่ึ้งจะเป็นผลต่อ ราคาสินคา้ ผลประกบการ และความยัง่ยืนของ

บริษทั ยนืยนัไดจ้ากบทความของ  พิสิทธ์ิ  พิพฒัน์โภคากลุ (2561) เร่ือง “LIFETIME WARRANTY” แนวโนม้กล

ยุทธ์การบริการหลงัการขาย ท่ีสําคญัท่ีสุดในธุรกิจบริการ ซ่ึงได้กล่าวถึงกลยุทธ์ของ บริษทัอสังหาริมทรัพย ์

ลุมพินี ท่ีใชก้ลยทุธ์ “ลุมพินี ดูแลตลอดชีพ หรือตลอดอายกุารใชง้าน” โดยเขา้ไปร่วมกบักิจกรรมของนิติบุคคลเขา้

ไปดูแลปัญหาต่างๆ เช่น คุณภาพงานของ บา้น/ ห้อง ไม่เรียบร้อย เป็นตน้ กลยทุธ์น้ี ยอ่มทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดี

ต่อองคก์รของเรา ทาํใหลู้กคา้ผกูพนักบั ลุมพินี ทาํให ้ลุมพินี สามารถสร้างรายไดมี้ธุรกิจท่ีขยายมากข้ึนและยัง่ยนื 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) มาศึกษาปัจจัยเชิง

สาเหตุท่ีส่งผลต่อปัญหาบา้นจดัสรร ไดแ้ก่ 1) คุณภาพของบา้น 2) ส่ิงอาํนวยความสะดวกและส่วนกลาง 3) ระบบ

สาธารณูปโภค 4) บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และ 5) ระบบรักษาความปลอดภยั 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อปัญหามากกวา่ 5 ดา้น เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด             

เป็นตน้ 

3. การนาํผลการวจิยัน้ีไปใชใ้นการวามแผนเชิงกลยทุธ์ในการบริหารจดัการธุรกิจบา้นและท่ีดิน 
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ส่วนประสมทางการตลาด และการส่ือสารออนไลน์  

ทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์ แบ็ก อนิดีด (Bag Indeed)   
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด และการส่ือสารออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า            

แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ี

ตดัสินใจซ้ือ  แบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 3) เพ่ือศึกษาส่วน 

ประสมทางตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 4) เพ่ือศึกษาการส่ือสารออนไลน์ 

ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 5) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ผลการวจิยั 

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่สถานะโสด อายอุยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี อาชีพพนักงาน 

บริษทั และมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท ส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ในภาพรวม 

ดา้นกระบวนการจดัการสินคา้และบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.36 อยูร่ะดบัการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด การส่ือสารออนไลน์ 

ในภาพรวมดา้นการซ้ือ  สินคา้ผ่านเวบ็ไซตมี์ค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด การตดัสินใจซ้ือ ใน

ภาพรวมดา้นการบอกต่อ มีค่าเฉล่ีย 4.45 อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในเร่ือง ประเภทสินคา้

ท่ีซ้ือและเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการส่ือสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

ในส่วนของเวบ็ไซต ์และแฟนเพจเฟซบุ๊ก มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารออนไลน์ การตดัสินใจซ้ือ แบรนดแ์บ็ก 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การให้บริการของอินเทอร์เน็ตเป็นระบบการส่ือสารในรูปแบบส่ือใหม่ ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว จนทาํใหเ้กิดการพฒันาเป็นระบบการส่ือสารออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซ่ึงในปัจจุบนัมี

บริษทัฯ นาํสินคา้มาโฆษณาทาํการตลาดผ่านการส่ือสารออนไลน์เป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้เป็นท่ีรู้จกั และขาย

สินคา้ไดเ้พ่ิมมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเองผูบ้ริโภคจึงเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ จากการเดินไปหา

ซ้ือสินคา้ เปล่ียนเป็นสั่งสินคา้ผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ต่างๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคประหยดัเวลา เปรียบเทียบ

ราคาไดง่้าย ของมาส่งถึงท่ีโดยท่ีไม่ตอ้งเดินทาง ซ่ึงการส่ือสารออนไลน์ท่ีจะมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีส่วนประสม

ทางการตลาด(7p) ในดา้นต่างๆ เป็นองคป์ระกอบดว้ย เช่น ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ผูว้จิยัไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการส่ือสารออนไลน์ จึงไดศึ้กษาการขายสินคา้ผา่นการส่ือสารออนไลน์

ของกระเป๋า แบรนด์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ซ่ึงแบรนด์น้ีมีความน่าสนใจอยู่อยา่งมาก โดยขายสินคา้ผ่านทุก

ช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก เวบ็ไซต ์อินสตราแกรม และไลน์แอด มีผูส้นใจ และติดตามในแฟนเพจเฟซบุ๊ก

ประมาณเจ็ดแสนกวา่คน และมีลูกคา้ในเวบ็ไซตท์าํการสัง่ซ้ือหน่ึงหม่ืนคนต่อเดือน เพียงใชร้ะยะเวลา 6 เดือนแรก

สามารถทาํยอดขายได ้1 ลา้นบาท และเพียง 2 ปี สามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่ 100 ลา้นบาท โดยมีคุณแอน ด็อกเตอร์ 

บรินดา แฮนเซ่น เป็นทั้งเจา้ของ   แบรนด์ และดีไซเนอร์ โดยกระเป๋าแบรนด์แบ็ก อินดีด(Bag Indeed) ผลิตและ

จาํหน่ายในประเทศไทย มีการออกแบบดีไซน์เก๋ ทนัสมยั ตอบโจทยใ์ห้กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ราคาถูก และดว้ย
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คอนเซ็ปท่ีว่า กระเป๋าตอ้งมีการดีไซน์ใหม่ๆให้ลูกคา้ไดเ้ลือกทุกสัปดาห์ เน้นย ํ้าการผลิตกระเป๋าแฟชัน่คุณภาพ

เทียบเท่ากบัอินเตอร์แบรนด ์(InterBrand) ให้ลูกคา้ไดซ้ื้อหาในราคาเพียง 990 บาท ถึงหน่ึงพนัตน้ๆเท่านั้น เพราะ

แบรนด์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) เช่ือวา่กระเป๋ากบัผูห้ญิงเป็นของคู่กนั จึงขอเป็นตวัแทนในการส่งมอบความสุข

ให้ผูห้ญิงทุกคนผ่านกระเป๋าแบรนด์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) โดยเฉล่ียลูกค้าของแบรนด์แบ็ก อินดีด (Bag 

Indeed) มีอายุตั้งแต่ 20 - 45 ปี และท่ีสําคญัลูกคา้สามารถเปล่ียนกระเป๋าได้ภายใน 7 วนัทุกกรณี ด้วยเหตุน้ีจึง

สามารถดึงความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ไดอ้อกมาจนเป็นท่ีติดใจของลูกคา้ทุกกลุ่ม ซ่ึงในขณะน้ีมีกระเป๋า

มากกวา่ 1,000 ดีไซน์ตลอดระยะเวลา 6 ปี ท่ีไดท้าํธุรกิจน้ีมา ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะทาํงานวจิยั

เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และการส่ือสารออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์ แบ็ก อิน

ดีด (Bag Indeed) โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เคยซ้ือ และรีวิว

สินคา้ แบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

         (1) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

         (2) เพ่ือศึกษาการส่ือสารออนไลน์ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

         (3) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

        (4) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรเป็นเพศหญิงท่ีเคยซ้ือสินคา้แบรนดแ์บ็ก อินดีด (Bag Indeed) และไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 

ผูว้จิยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ 95 และ

ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

ดงันั้น จากการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 385 คน และเพ่ิมอีก 15 คน รวมเป็น 400 คน ถือวา่ผา่น

เกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขกาํหนด ซ่ึงตวัอยา่งนั้นผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยกาํหนดเลือกตวัอยา่งจากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ และรีววิ แบรนด ์แบก็ อินดีด (Bag Indeed)  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์  ส่วนประสมทาง

การตลาด (7P) และ การส่ือสารออนไลน ์

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด(Bag Indeed) 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้จิยัไดเ้ลือกเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสินคา้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. สร้างแบบสอบถามจากกรอบการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารออนไลน์ และการตดัสินใจซ้ือ 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 2 วธีิการ คือ  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ลูกค้าแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag 

Indeed) ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ 

และรีววิ  แบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed)  

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์  และแฟนเพจเฟซบุ๊ก ของแบรนด์แบ็ก     

อินดีด (Bag Indeed) ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารออนไลน์ และการ

ตดัสินใจซ้ือ 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในส่วนของการจดัทาํและวเิคราะห์ขอ้มูลนั้นจะดาํเนินภายหลงัจากเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ออนไลน์ จาํนวน 400 ชุดแลว้ จึงนาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดว้ยวธีิการทางสถิติ คือ 

1. สถิติ เชิงพรรณ นา (Descriptive Statistics) ใช้ เพ่ื ออธิบ ายเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะนาํเสนอในรูปแบบการ

แจกแจงเป็นค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One- way  ANOVA ) ใช้เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปรตาม มี

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่สองค่าจึงทดสอบดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน ดว้ยสถิติ F –test 
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4.7 สมมตฐิานการวจิยั 

1. สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด 

(Bag Indeed) แตกต่างกนั 

2. สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด (7P) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag 

Indeed) 

3. สมมติฐานท่ี 3 การส่ือสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด และการส่ือสารออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า                

แบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) พบวา่  

ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 

ปี ซ่ึงมีสถานะโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้20,001 – 30,000 

บาท 

ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้เดือนละ  

2 - 4 คร้ัง โดยซ้ือสินคา้ประเภทกระเป๋า ซ่ึงตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่จะ

เลือกรูปแบบ หรือดีไซน์ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ จะมีค่าใช้จ่าย 1,000 - 2,000 บาท ต่อคร้ังในการซ้ือ  

โดยจะซ้ือสินคา้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในช่วงเวลาการซ้ือสินคา้ตามเวลาสะดวก และ ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ของแบรนด ์

แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) มาแลว้ 1 คร้ัง 

 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P) ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) : ภาพรวม 

 

ตารางที ่1 แสดงระดบัความสาํคญั ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน             (n=400) 

  ท่ีมีต่อภาพรวมส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P) ระดบัความสาํคญั 

 S.D. แปลผล 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 

4.31 

4.25 

4.31 

4.16 

4.35 

4.35 

4.36 

0.43 

0.40 

0.41 

0.43 

0.41 

0.37 

0.40 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.30 0.24 มากท่ีสุด 
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ส่วนประสมทางการตลาดของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือภาพรวมอยู ่

ในระดบัการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ซ่ึงผูว้จิยัไดพิ้จารณาแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นกระบวนการจดัการสินคา้ 

และบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.36 รองลงมา ดา้นบุคคล และ ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกาย 

ภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ดา้นราคา มีค่า 

เฉล่ียเท่ากบั 4.25 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 

ดา้นการส่ือสารออนไลน์ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) : ภาพรวม 

 

ตารางที ่2 แสดงระดบัความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน              (n=400) 

 ท่ีมีต่อภาพรวมเวบ็ไซต ์(Website)        

การส่ือสารออนไลน์ของ 

แบรนด์ แบ็ก อนิดีด (Bag Indeed) 

เว็บไซต์ (Website) แบรนด์ แบ็ก อิน ดดี (Bag Indeed) 

ระดบัความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. รายละเอียดของสินคา้ 

2. การตอบสนองต่อผูใ้ช ้

3. ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์

4.40 

4.36 

4.37 

0.35 

0.34 

0.36 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.38 0.25 มากท่ีสุด 

 

การส่ือสารออนไลน์ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ในส่วนของเวบ็ไซต ์(Website) ภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.38 ซ่ึงผูว้จิยัไดพิ้จารณาแต่ละดา้นดงัน้ี ดงัน้ี รายละเอียดของสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 

4.40 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 4.37 และการตอบสนองต่อผูใ้ชมี้ค่าเฉล่ีย 

4.36 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3 แสดงระดบัความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน              (n=400) 

 ท่ีมีต่อแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page Facebook)       

 การส่ือสารออนไลน์ของ 

แบรนด์ แบ็ก อนิดีด (Bag Indeed) 

แฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page Facebook) แบรนด์แบ็ก อนิดีด (Bag Indeed) 

ระดบัความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

1. รายละเอียดของสินคา้ 

2. การตอบสนองต่อผูใ้ช ้

3. ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์

4.34 

4.31 

4.33 

0.34 

0.34 

0.39 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.33 0.23 มากท่ีสุด 

 

การส่ือสารออนไลน์ของแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ในส่วนของแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fan page 

Facebook) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.33 ซ่ึงผูว้จิยัไดพิ้จารณาแต่ละดา้นดงัน้ี ดงัน้ี รายละเอียดของ
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สินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.34 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 4.33 และการตอบสนอง

ต่อผูใ้ชมี้ค่าเฉล่ีย 4.31 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4 แสดงระดบัความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน              (n=400) 

 ท่ีมีต่ออินสตาแกรม (Instagram)   

 การส่ือสารออนไลน์ของ 

แบรนด์ แบ็ก อนิดีด (Bag Indeed) 

อนิสตาแกรม (Instagram) แบรนด์ แบ็ก อนิดดี (Bag Indeed) 

ระดบัความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

1. รายละเอียดของสินคา้ 

2. การตอบสนองต่อผูใ้ช ้

3. ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์

3.64 

3.99 

4.04 

0.54 

0.40 

0.29 

มาก 

มาก 

มาก 

ภาพรวม 3.89 0.41 มาก 

 

การส่ือสารออนไลน์ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ในส่วนของอินสตาแกรม (Instagram)  

แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 ซ่ึงผูว้ิจยัไดพิ้จารณาแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดงัน้ี ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 4.04 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา การตอบสนองต่อผูใ้ช ้มีค่าเฉล่ีย 3.99 

และ รายละเอียดของสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.64 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่5 แสดงระดบัความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน              (n=400) 

 ท่ีมีต่อ ไลน์แอด (Line@) 

การส่ือสารออนไลน์ของ 

แบรนด์ แบ็ก อนิดีด (Bag Indeed) 

ไลน์แอด (Line@) แบรนด์ แบ็ก อนิดดี (Bag Indeed) 

ระดบัความคิดเห็น 

 
S.D. แปลผล 

1. รายละเอียดของสินคา้ 

2. การตอบสนองต่อผูใ้ช ้

3. ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์

3.64 

4.35 

3.81 

0.54 

0.29 

0.64 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

ภาพรวม 3.93 0.49 มาก 

 

การส่ือสารออนไลน์ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ในส่วนของไลน์แอด (Line@) แบรนด ์แบ็ก 

อินดีด (Bag Indeed) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.19 ซ่ึงผูว้จิยัไดพิ้จารณาแต่ละดา้นดงัน้ี ดงัน้ี ขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 4.32 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา การตอบสนองต่อผูใ้ช้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 และ

รายละเอียดของสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ตามลาํดบั 
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ดา้นการตดัสินใจซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) :  ภาพรวม 
 

ตารางที ่6 แสดงระดบัการตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                      (n=400) 

 ท่ีมีต่อภาพรวมการตดัสินใจซ้ือ 

การตัดสินใจซ้ือแบรนด์ แบ็ก อนิดีด 

(Bag Indeed) :  ภาพรวม  

ระดบัการตัดสินใจ 

 S.D. แปลผล 

1. การบริการ 

2. การกลบัมาซ้ือซํ้า 

3. การบอกต่อ 

4.39 

4.41 

4.45 

0.31 

0.36 

0.35 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 ภาพรวม  4.41 0.23 มากท่ีสุด 

 

การตดัสินใจซ้ือแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ภาพรวมอยูใ่นระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.41 ซ่ึงผูว้จิยัไดพิ้จารณาแต่ละดา้น ดงัน้ี การบอกต่อ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมา 

การกลบัมาซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาวจิยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด และการส่ือสารออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

กระเป๋า แบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

 ส่วนประสมทางการตลาดของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมมากท่ีสุดในดา้นกระบวนการจดัการสินคา้ และบริการ ซ่ึง 

พบวา่ ระดบัความสาํคญัในเร่ือง ความปลอดภยัการชาํระเงิน มีความสาํคญัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

จิญาดา แกว้แทน (2557) ท่ีศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นการรับรู้ความเส่ียง ดา้นความเช่ือมัน่ในการชาํระ

เงินออนไลน์ และดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง จากการใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์สมาร์ท

โฟนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.37, 4.27, 4.01 และ 3.51 ตามลาํดบั ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นความ

เช่ือมั่นในการออนไลน์ และด้านการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีความสะดวกในการกดสั่งซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ มีระบบติดตามการ

สัง่ซ้ือสินคา้ มีช่องทางในการชาํระสินคา้ท่ีหลากหลาย เช่น โอนผา่นธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วสิ บตัรเครดิต ความ

ครบถว้นของขอ้มูลในการบอกรายละเอียดสินคา้ มีความปลอดภยัในการชาํระเงิน และมีบริการหลงัการขายท่ีน่า

ประทับใจ การตัดสินใจซ้ือแบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ด้านการบริการ ผูต้อบ แบบสอบถามมีความ

ประทบัใจการบริการหลงัการขาย ส่งผลให้เกิดความนิยม และความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึง

ขดัแยง้กบัแนวคิด จิดาภา ทดัหอม (2558) การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ความนิยมไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ีเน่ืองจากลูกค้าไม่ได้มองเห็นว่า การ

ถ่ายทอดสดเน้ือหาต่างๆ หรือสินคา้บนเฟซบุ๊กไลฟ์ เป็นเน้ือหาหรือสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมของตลาดหรือมีความ

ทนัสมยั เม่ือลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพการใหบ้ริการหลงัการขายดา้นความน่าเช่ือถือ ทางร้านจะไดรั้บความไวว้างใจท่ี

เพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลทาํให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย สามารถทาํใหมี้การบอกต่อกบัลูกคา้ท่านอ่ืน
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ไดอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุทธิชยั เกศยานนท์ (2559) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่การมีปฏิสมัพนัธ์แบบก่ึงมีส่วนร่วมทาง

สังคม ทั้ งก่อนและหลงัท่ีได้ รับประสบการณ์ท่ีดี และการส่ือสารระหว่างผูจ้าํหน่ายกับผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการในส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปิยมาภรณ์ 

ช่วยชูหนู (2559) ท่ีศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

ความถูกตอ้งของขอ้มูลผูข้ายท่ีลงไวอ้ยา่งละเอียด มีหลากหลายช่องทางในการชาํระค่าสินคา้มีการติดตามสินคา้

ระหว่างส่ง และความปลอดภยัในการชาํระเงิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือได้ง่ายข้ึน และยงั

ตอ้งการท่ีไดรั้บการบริการท่ีดีจากร้าน คา้ อาทิเช่น การตอบคาํถาม และให้คาํแนะนาํท่ีดีจดั ส่งสินคา้ตรงเวลา 

และมีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค มีบริการหลงัการขายท่ีดี การให้บริการส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีจะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคประทบัใจ และจะสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบั จิดาภา ทดัหอม (2560) ท่ี

ไดศึ้กษาพบวา่การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก่อให้เกิดความเขา้ใจในตวัสินคา้มากข้ึน เสมือนเห็นของ

จริง หรือเห็นผูไ้ดใ้ชจ้ริง ทั้งน้ี เน่ืองจากร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการชาํระ

เงิน มีช่องทางท่ีหลากหลายทั้งโอนผา่นธนาคาร หรือชาํระเงินปลายทางใหก้ารลูกคา้ และมีการให ้บริการหลงัการ

ขาย โดยมีการแสดงความรับผิดชอบเม่ือผูบ้ริโภคมีปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ท่ีซ้ือไป ใส่ไม่ได้ ใชไ้ม่ เหมาะ ลูกคา้

สามารถส่งกลบัมาเปล่ียนสินคา้ในประเภทเดียวกนัได ้การส่ือสารออนไลน์ของแบรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) 

ภาพรวมการส่ือ สารออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ในเร่ืองรายละเอียดของสินคา้ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม ไดใ้ห้ระดับ

ความคิดเห็นในเร่ืองการสัง่ซ้ือท่ีสะดวกมากท่ีสุด เวบ็ไซตแ์บรนด ์แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) มีช่อง ทางการชาํระ

เงินท่ีหลายช่องทาง จึงทาํใหลู้กคา้พึงพอใจมากในการสั่งซ้ือ การกลบัมาซ้ือซํ้ า แสดงใหเ้ห็นความพึงพอใจ ส่งผล

ให้เกิดความช่ืนชอบในตราสินคา้ ความตั้งใจในการซ้ือซํ้ าในระยะเวลาต่อมา  การบอกต่อส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ โดยตอ้งการแนะนาํกระเป๋า  แบรนด์ แบ็ก อินดีด (Bag Indeed) ให้กบัครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จกัมา

ซ้ือ เน่ืองจาก มีช่องทางการชาํระสินคา้ท่ีหลากหลาย และประทบัใจเง่ือนไขการเปล่ียนสินคา้ ท่ีสามารถเปล่ียนได้

ทนัที เปล่ียนก่ีคร้ังก็ไดจ้นกวา่จะพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิศุทธ์ิ อุปถมัภ์  และนิตนา ฐานิตธนกร 

(2557) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่นส่ือ สงัคมออนไลน์ดา้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

ดา้นการบอกต่อส่งผลต่อความความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 ซ่ึง

ขดัแยง้กบัแนวคิด จิดาภา ทดัหอม (2558) ปัจจยัการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ดา้นการบอกปากต่อปากไม่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันมี

นักการตลาดจาํนวนมากท่ีใชก้ารบอกปากต่อปากออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการทาํการตลาด ทาํให้ลูกคา้ในยุค

ดิจิทลัมีความลงัเลใจท่ีจะเช่ือขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีมีส่งต่อหรือแบ่งปันบนโลกออนไลน์ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) การส่งข่าวสารสาํหรับการนาํเสนอสินคา้ในแต่ละอาทิตยห์ากเทียบกบัสินคา้ท่ีประเภทเดียวกนั 

นอ้ยไป ควรพิจารณาในการนาํเสนอใหม้ากข้ึน 

 (2) คาํถามยอดนิยมท่ีถาม – ตอบ ส่วนของอินสตาแกรมไม่มี ควรทาํภาพกราฟฟิคเป็นส่ือกลางไวเ้พ่ือ 

ใหลู้กคา้อ่านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร

สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยั คือ แบบสอบถาม ผูต้อบ

แบบสอบถาม คือ ผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุเขา้มาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาํนวน 200 คน การวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 ผลการวจิยัพบวา่ เพศ อาย ุ ไดค้่านยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) เท่ากบั 0.071 และ 0.077  ตามลาํดบั แสดงให้

เห็นวา่ เพศ อาย ุไม่ส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่างกนั แต่รายได้

ต่อเดือนและระดบัการศึกษาไดค้่านัยสําคญัทางสถิติ (Sig.) เท่ากบั 0.045 และ 0.047 ตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่า

รายไดต้่อเดือนและระดบัการศึกษา ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ี

ไม่ต่างกนั 

 

คาํสําคญั: ระดบัความพึงพอใจ/ผูสู้งอาย/ุ การใหบ้ริการผูโ้ดยสาร/ การบริการในสนามบิน 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินถือวา่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการเดินทางท่ีสะดวกสบายรวดเร็วและปลอดภยัและราคาไม่สูงทาํให้เกิดสายการบินข้ึนมากมาย

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ รวมไปถึงการขยายเส้นทางใหม่ๆและการเปิดท่าอากาศยานใหม่อีก

หลายแห่งเพ่ือขยายท่าอากาศยานเพ่ือรองรับผูโ้ดยสารท่ีจะเดินทางมากข้ึน แนวโนม้ของธุรกิจการบินในไทยยงัคง

เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการขยายเส้นทางท่ีครอบคลุมและเช่ือมโยงไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ งน้ี

ประเทศไทยมีจุดเด่นท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางบนภาคพ้ืนแผน่ดินใหญ่ของอาเซียนรวมถึงมีความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์กบั

ประเทศ CLMV ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีอยู่ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงหากไทยสามารถพฒันาให้เป็น

ศูนยก์ลางทางการบินเพ่ือเช่ือมต่อ CLMV กบัประเทศต่างๆทัว่โลกไดก็้จะนาํมาซ่ึงโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบนัการเดินทางเป็นเร่ืองง่ายและสะดวกสบายทาํให้เกิดการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึนผูค้นหลากหลายเพศ 

วยัเดินทางทางอากาศเพ่ิมมากข้ึนรวมไปถึงผูสู้งอายท่ีุไดมี้เพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั จากขอ้มูลของกระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) ไดมี้การผลกัดนัเสนอให้ผูสู้งอายุเป็นวาระแห่งชาติ โดยพบว่า

ปัจจุบันประเทศไทยมีจาํนวนผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 16.5 หรือประมาณ 18 ลา้นคน จาก

ประชากรทั้งหมด 68 ลา้นคน โดยประเทศไททยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายตุั้งแต่ปี 2548 โดยเป็นผูสู้งอายุท่ีไปไหนมา

ไหนได ้หรือผูสู้งอายติุดสงัคมร้อยละ 78 หรือ 8 ลา้นคน และในปัจจุบนั จาํนวนผูโ้ดยสารสูงอายมีุจาํนวนเพ่ิมมาก

ข้ึน เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินจะถูกมากข้ึนในปัจจุบนัแลว้ การเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ยงัเป็นการเดินทางท่ีปลอดภยั

มากท่ีสุด(ข้อมูลจากwww.advanceaviation,2017) ดังนั้ นการจัดการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิควร

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูสู้งอายุซ่ึงอาจจะมีความสามารถในการเคล่ือนไหวลาํบากกว่าบุคคลทั่วไป

เพ่ือให้ผูสู้งอายุรวมทั้งประชาชนทัว่ไปซ่ึงจะตอ้งแก่ชราในอนาคตสามารถเขา้ใชบ้ริการไดอ้ย่างอิสระ ลดการ

พ่ึงพาผูอ่ื้น และมีความสะดวกสบายและปลอดภยัในการใชบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการบริการของ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ือใหท้ราบถึงความพอใจในการใหบ้ริการวา่ดีพอหรือไม่และนาํความคิดเห็นเหล่าน้ีมา

เป็นแนวทางในการพฒันาแกไ้ขในการบริการต่อไปในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการของท่าอากาศยาน             

สุวรรณภูมิ  

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

สุเทพ (2541) ไดส้รุปวา่ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจคือส่ิงรูปใจท่ีเป็น

วตัถุ(material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ ,สภาพทางกาย

ท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดลอ้มในการประกอบกิจกรรมต่างๆซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่ง

หน่ึงก่อให้เกิดความสุขทางกาย,ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนงความ
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ตอ้งการของบุคคล, ผลประโยชน์ทางสงัคม (association attractiveness)  หมายถึงความสมัพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบัผูร่้วม

กิจกรรม อนัจะทาํใหเ้กิดความผกูพนัอนัเป็นควาพึงพอใจของบุคคลในดา้นสงัคมหรือความมัน่คงในสงัคม 

ขณะท่ี ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือบงช้ีถึงปัญหาท่ี

เก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานนั้ นมี 3 ประการ คือ 1.ปัจจัยด้านบุคคล (personal  factors) หมายถึง 

คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับงาน ได้แก่ประสบการณ์ทํางาน เพศ จาํนวนสมาชิกกในความ

รับผิดชอบ อายุ เวลาในกรทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ 2.ปัจจัยด้านงาน (factor in the job) ได้แก่

ลักษณะของงาน ทักษะการทํางาน ฐานะทางวิชาชีพ สภาพทางภูมิศาสตร์ 3.ปัจจัยด้านการทํางาน (factors 

controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหนา้ อาํนาจตามตาํแหน่ง

หนา้ท่ี สภาพการทาํงาน  

ในส่วนของงานบริการ(Service system) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2530 : หน่วยท่ี 1- 7) ไดใ้ห้

ความหมายของงานบริการวา่ ตอ้งมีการจดัการวางแผนดาํเนินการต่างๆในอนัท่ีจะใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อบุคคล

ท่ีมารับบริการ โดยเน้นท่ีความตอ้งการของผูม้ารับบริการและความสัมพนัธ์กบัลกคา้ในกระบวนการจดับริการ

ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานบริการ สภาพแวดลอ้ม และส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จหรือ

ความลม้เหลวในการบริการดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วราพนัธ์ ถิระภิรมยไ์ชย (2555) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานเดือนเมือง วา่ องคป์ระกอบของความคาดหวงั ไดแ้ก่การ

ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วทนัเวลา การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี อริสรา เสยานนท์ (2554) ไดศึ้กวา่ คุณภาพการให้บริการในการศึกษาการรับรู้คุณภาพของ

การให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึง

ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองให้ความเขา้ใจ การเอาใจใส่ โดยงานวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพในการให้บริการ 

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

    ตวัแปรอสิระ                                                                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายไดต่้อเดือน 

- ระดบัการศึกษา 

ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการ

ใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

- ดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

- ดา้นพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

- วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

         การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายุท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

        ประชากร 

        กาํหนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการใหบ้ริการของท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ จาํนวนผูโ้ดยสาร 200 คน 

       กลุ่มตวัอย่าง 

       กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุใชบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย

ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เก็บตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 200 คน กาํหนดระยะเวลาจดัเก็บขอ้มูล

ในช่วง ตุลาคม 2560 – กมุภาพนัธ์ 2561  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

       การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ” ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรดา้นดา้น

ประชากรศาสตร์ 2) ตวัแปรดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 3) ตวัแปรดา้นความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อ

การใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  จาํนวน 

200 ชุด โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน 

ตอน 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ตอน 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ตอน 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั จาํนวน 

200 ชุด ใชโ้ปรแกรม SPSS ในการประมวลผลวเิคราะห์ 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการใชส้ถิติเชิงพรรณนา การแจก

แจงความถ่ี ร้อยละ 
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2. วดัระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้

สถิติ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

       5.1 ข้อมูลปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และเพศ

หญิง จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 60-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5 

รองลงมาคือช่วงอาย ุ65-69 ปี จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  ช่วงอาย ุ70-74 มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.0 ช่วงอาย ุ75-79 ปี มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ7.0 ส่วนอายมุากกวา่ 80 ปี ไม่มี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นส

ถาภาพสมรส จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 รองลงมา คือ โสด จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  และนอ้ย

ท่ีสุดคือ อยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นระดบัตํ่า

กวา่ 15,000 บาท จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รายไดร้องลงมาคือ 15,000-20,000 จาํนวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.5 รายได ้20,001-30,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และรายไดม้ากวา่ 30,000 จาํนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 

95.0 รองลงมาคือ ตํ่ากวา่ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

5.2 ข้อมูลปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้บริการ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวมากท่ีสุด จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0  

รองลงมาคือ เยีย่มครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่ีนอ้ย

ท่ีสุด คือ เพ่ือ ธุรกิจ /ประชุม/ สัมมนา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการของท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 1-2 คร้ังต่อปี จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0 รองลงมาคือ 3-4 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 

2.5 และมากกวา่ 5 คร้ังต่อปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

5.3 ระดบัความพงึพอใจของผู้โดยสารสูงอายุทีม่ต่ีอการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้นต่างๆมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี (  = 4.01)  เม่ือพิจารณาเป็น 

รายดา้น พบวา่ ดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.13) รองลงมา คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  

(  = 4.07) ดา้นพ้ืนท่ีใหก้ารบริการ (  = 3.95) และดา้นใหบ้ริการของบุคลากร (  = 3.88) 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในดา้นการให้บริการของบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั

ดี (  = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การให้คาํแนะนาํและให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนมีค่าเฉล่ียสูงสุด         

(   = 4.34) รองลงมาคือการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (  = 3.98) ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิกภาพ/ท่าทาง

ในการให้บริการ (  = 3.83) การให้บริการดว้ยความสุภาพเต็มใจให้บริการ  (  = 3.76)  และการให้บริการดว้ย

ความกระตือรือร้น รวดเร็ว (  = 3.52) 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี                 

(  = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

(  = 4.26) รองลงมา คือ การใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ ( = 4.09) และความทนัสมยัของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ 

(  = 4.04) 
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กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก มีเฉล่ียอยู่ในระดับดี               

(  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกมีเพียงพอต่อความตอ้งการในการใชบ้ริการมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด  (  = 4.16) รองลงมา คือสถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม (  = 4.07) ส่ิงอาํนวยความสะดวกมี

ความทนัสมยัเหมาะสมต่อการใชง้าน (  = 4.03) และ ป้าย/สญัลกัษณ์มีความถูกตอ้งชดัเจน (  = 4.02) 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านพ้ืนท่ีการให้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี                   

(  = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.08) 

รองลงมาคือ พ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีความปลอดภยั (  = 3.95) และพ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีความสะอาด (  = 3.83) 

 

6. อภิปรายผล  

จากการตั้งสมมุตฐิาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีเพศต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 2 ผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีอายตุ่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 3 ผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 4 ผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีระดบัการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิแตกต่างกนั 

 

  สรุปผลการวเิคราะห์ได้เป็น 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ   

60-61 ปี มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท และมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงค์ในการ

เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว และความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1-2 คร้ัง/ปี 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูม ิกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้นต่างๆมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้น

พ้ืนท่ีในการใหบ้ริการ และดา้นการใหบ้ริการของบุคลากร ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

(1) ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้าน

กระบวนการให้บริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  รองลงมา คือ การใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ  และความทนัสมยัของเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ  

(2) ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านส่ิง

อาํนวยความสะดวก กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีเฉล่ียอยูใ่น
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ระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่ิงอาํนวยความสะดวกมีเพียงพอต่อความตอ้งการในการใช้บริการมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา คือสถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม ส่ิงอาํนวยความสะดวกมีความทนัสมยัเหมาะสม

ต่อการใชง้าน  และ ป้าย/สญัลกัษณ์มีความถูกตอ้งชดัเจน  

(3) ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายท่ีุมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในดา้นพ้ืนท่ีใน

การใหบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในดา้นพ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีการใหบ้ริการ

มีความปลอดภยั และพ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีความสะอาด  

(4) ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านการ

ให้บริการของบุคลากร กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านการให้บริการของบุคลากรท่ีมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การให้คาํแนะนําและให้ขอ้มูลได้อย่างถูกตอ้งชัดเจนมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือการให้บริการอยา่งเท่าเทียม  ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิกภาพ/ท่าทางในการ

ใหบ้ริการการใหบ้ริการดว้ยความสุภาพเตม็ใจใหบ้ริการ  และการใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้น รวดเร็ว  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการวจิยัพบวา่ ผูโ้ดยสารสูงอายมีุความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น ดงันั้นจึงควรพฒันาทุกๆดา้นใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน เพ่ือยกระดบัความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสารสูงอายใุหอ้ยูใ่นระดบัดีมาก 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ในการท่ีจะนาํมาปรับปรุงและเพ่ิมความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการให้มากข้ึน เน่ืองจากการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ สามารถลงลึกในรายละเอียดของงานวิจยั

ตามท่ีตอ้งการ เพราะเป็นการศึกษา กลุ่มตวัอย่างขนาดเล็ก และมีความยืดหยุ่นในการออกแบบของเคร่ืองมือ

สาํหรับการเก็บขอ้มูล และการดาํเนินการวจิยั     

(2)  ควรมีการขยายขอบเขตการทาํวิจยัในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการผูสู้งอายทุั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ

เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงการวางแผนการให้บริการ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือเกิด

ประโยชน์ในการใหบ้ริการและเพ่ือยกระดบัความพึงพอใจใหก้ลบัมาใชบ้ริการท่าอากาศยานซํ้ าอีก  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  รายงานการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารสูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ” ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็น

อย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแกไ้ข

เคร่ืองมือวจิยัจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ         
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   ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของวทิยาลยัท่องเท่ียวและการบริการอยา่งสูงท่ีเป็นกาํลงัใจและใหก้าร

สนบัสนุนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง      

 ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ได้เอ่ยนามท่ีได้มีส่วนร่วมให้งานวิจัยช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปด้วยดี            

คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอันเกิดจากงานวิจัยฉบับน้ี ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและ

บูรพาจารยท่ี์ใหก้ารศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีนาํความสาํเร็จในชีวติของผูว้จิยั

ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen 

Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจดาวนโ์หลดแอพพลิเคชนัเกมท่ีแตกต่างกนั ตาม

ปัจจัยส่วน บุ คคลด้าน เพ ศ อายุ  และระดับ การศึกษ า ท่ี แตกต่างกัน ของผู ้บ ริโภคกลุ่ม  Gen Y ใน เขต

กรุงเทพมหานคร  โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ t-test สถิติ One-way ANOVA 

และ Scheffé 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ17-23 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มีรายไดต้่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจดาวนโ์หลดแอพ

พลิเคชนัเกมอยูใ่นระดบัมาก และผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เกมท่ีแตกต่าง 

ในดา้นเพศ โดยเพศชายและเพศหญิง มีการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมไม่แตกต่างกนั เวน้แต่

ในดา้นราคา เพศหญิงจะพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของราคาเป็นสาํคญั ส่วนดา้นอาย ุผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากข้ึน

ในกลุ่ม Gen Y จะให้ความสาํคญัต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมผ่านส่วนประสมการตลาดนอ้ยลง 

และในส่วนของระดบัการศึกษา ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงข้ึนจะให้ความสาํคญัต่อการตดัสินใจดาวน์โหลด

แอพพลิเคชันเกมผ่านส่วนประสมการตลาด น้อยลง ทั้ งน้ี ความแตกต่างของระดับการศึกษา จึงมีผลต่อการ

ตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม ในทุกดา้นของส่วนประสมการตลาด  

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจ  แอพพลิเคชนัเกม ผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชนัวาย 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

สังคมในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย  ต่างมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปริมาณ

ผูใ้ชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี และมีส่วนสําคญักบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไม่ว่าจะใชเ้พ่ือทาํงานส่ือสาร หรือเพ่ือ

ความบนัเทิง จากขอ้มูลทางสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (2561) พบวา่คนไทย

ใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉล่ียวนัละ 6 ชั่วโมง โดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์ ใช้เวลา 2-2 ชั่วโมง 24 นาทีต่อวนั 

โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตมากกว่าทุก Gen เฉล่ียวนัละมากกว่า 7 ชัว่โมง ในช่วงปี พ.ศ. 

2557-2559 จากมูลค่าบริโภคและมูลค่าผลิตอุตสาหกรรมเกมท่ีทางสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัไดท้าํการ

สํารวจใน พ.ศ. 2559 นั้ น ระบุถึงมูลค่าบริโภคอุตสาหกรรมเกมอยู่ท่ี  16,327 ล้านบาท และอยู่ในช่องทาง                  

แอพพลิเคชันเกมโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 42% หรือ 

6,857.34 ลา้นบาทนั้น จะมีรายไดเ้ขา้มาจากช่องทางผูจ้ดัจาํหน่ายอนัมีมูลค่าอุตสาหกรรมรวม 15,729 ลา้นบาท ซ่ึง

เก่ียวข้องกับแอพพลิเคชันเกมจะมี In-App Purchase , Pay Per Download , Advertisement คิดเป็น 81% หรือ

12,740.49 ลา้นบาท ถือวา่เป็นมูลค่าท่ีสูงมาก และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปีเฉล่ียปีละ 15% ซ่ึงคาดวา่ใน พ.ศ. 

2560-2561 ตลาดเกมจะเติบโตท่ี 12.3% และ 12.0% ทาํให้บริษทัผูพ้ฒันาเกมต่างให้ความสําคญัและมุ่งพฒันา               

แอพพลิเคชนัเกมใหร้องรับความตอ้งการของกลุ่มผูเ้ล่นและเพ่ือยดึส่วนแบ่งทางการตลาดอุตสาหกรรมเกม 
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จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนั

เกม ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือใหท้ราบถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญั

ต่อการตดัสินใจเลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ซ่ึงจะเป็นขอ้มูล

สาํหรับการวางแผนหรือกาํหนดเป็นนโยบายการพฒันาการสร้างแอพพลิเคชนัเกมสร้างรายไดแ้ละยดึส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในอุตสาหกรรมเกมของบริษทัผูพ้ฒันาเกมต่อไปในอนาคต   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร   

(2) เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมท่ีแตกต่างกนั ตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานการวจัิย  

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจดาวน์

โหลดแอพพลิเคชัน่เกมท่ีแตกต่างกนั 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 

 

 

 

 
 

 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 แบบแผนการวจิยั 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 

คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ทาํการวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ท่ีมีช่วงอายุ 17-36 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 

2525-2544 อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีทาํการดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่ชดั ผูว้จิยั

จึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953)โดยยอมรับความคลาดเคล่ือนในขอบเขต   

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

   1. เพศ 

   2. อาย ุ

   3. ระดบัการศึกษา 

   4.สถานภาพ 

   5. อาชีพ 

   6. รายได ้

 

การตดัสินใจดาวนโ์หลดแอพพลิเคชนัเกม 

   1. ดา้นผลิตภณัฑ ์    

   2. ดา้นราคา     

   3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย    

   4. ดา้นส่งเสริมการตลาด    

   5. ดา้นบุคคล     

   6.ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

   7. ดา้นกระบวนการ   
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ร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่ตํ่ากว่า 385 คนผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 400 คน ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขกาํหนด 

การสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  

5.2.1 แบ่งเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครตามเขตการบริหารงานออกเป็น 6 กลุ่ม  

5.2.2 ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย กลุ่มละ 2 เขต รวมทั้งส้ิน 12 เขต ไดแ้ก่ ดินแดง วงัทองหลาง ปทุม

วนั สวนหลวง ลาดพร้าว บางเขน บางกะปิ บึงกุ่ม ธนบุรี บางกอกนอ้ย ภาษีเจริญ และบางแค 

5.2.3 กาํหนดโควตา โดยหารเฉล่ียขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนจาก 12 เขตจะไดเ้ขตละ 33-34 คน 

5.2.4 สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญในเขตท่ีกาํหนด โดยเก็บขอ้มูลจากแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิเช่น 

หา้งสรรพสินคา้ ตลาด จุดคมนาคมขนส่ง ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เป็นตน้  

5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ 

ตวัแปรตาม คือการตดัสินใจดาวนโ์หลดแอพพลิเคชนัเกม ใชท้ฤษฎีแนวคิดของ Philip Kotler (2000) 

เก่ียวกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการ เร่ืองส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps   

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามสร้างข้ึนจากการศึกษาขอ้มูล ตาํรา และการสอบถามความคิดเห็นจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกบัการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม โดยใชท้ฤษฎี

แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps  ของ Philip Kotler ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่าของ Likert 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เกมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยนาํแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านไดค้่า IOC 

เท่ากบั 0.91 และ หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัซ่ึงไดค้่าความ

เช่ือมัน่รวมแบบสอบถาม เท่ากบั 0.85 แสดงวา่แบบสอบถามมีคุณภาพ และสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

(1) สถิติเชิงพรรณา สาํหรับดา้นปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและร้อย

ละ ส่วนการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน S.D. 

(2) สถิติเชิงอนุมาน  เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมตามปัจจัยส่วน

บุคคล (เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา) ท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติ t test 

และ One-way ANOVA เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะนาํไปเปรียบเทียบเป็นราย

คู่โดยวธีิของ Scheffé 
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6. สรุปผลการวจัิย 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เกม 

 ส่วนประสมการตลาด Mean  S.D. ระดบัความสําคัญ

ต่อการตัดสินใจ 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์   4.20 0.529 มาก 

2 ดา้นราคา    4.05 0.655 มาก 

3 ดา้นช่องทางในการดาวนโ์หลด   4.29 0.582 มาก 

4 ดา้นส่งเสริมการตลาด    4.09 0.584 มาก 

5 ดา้นบุคคล   4.16 0.732 มาก 

6 ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  4.15 0.640 มาก 

7 ดา้นกระบวนการ    4.42 0.642 มากท่ีสุด 

รวม 4.19 0.623 มาก 

 

จากตาราง 1  พบวา่ การตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 

4.19 (S.D.=  .623) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.42 (S.D. =.642)  

รองลงมา คือ ด้านช่องทางในการดาวน์โหลด มีค่าเฉล่ีย 4.29 (S.D. =.582) ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.20                  

(S.D. =.529) ด้านบุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.16 (S.D. =.732)ด้านการสร้างและนําเสนอฯ มีค่าเฉล่ีย 4.15 (S.D. =.640)   

ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.09 (S.D. =.584) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 4.05 (S.D. =.655)  
      

ตาราง 2 การทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมจาํแนกตามเพศ (n = 400) 

การตัดสินใจดาวน์โหลด 
ชาย หญงิ 

t-value Sig. 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์   4.18 .529 4.26 .526 -1.480 .507 

ดา้นราคา    4.04 .630 4.08 .718 -.496 .020* 

ดา้นช่องทางในการดาวนโ์หลดฯ 4.30 .560 4.24 .633 1.045 .183 

ดา้นส่งเสริมการตลาด    4.11 .577 4.03 .600 1.161 .352 

ดา้นบุคคล    4.15 .739 4.19 .716 -.453 .556 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอ   4.19 .623 4.06 .673 1.787 .740 

ดา้นกระบวนการ    4.45 .650 4.32 .614 1.842 .581 

รวม 4.20 .458 4.17 .494 .654 .206 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 2 พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ เพศหญิงให้ความสาํคญักบั

ราคาในการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมสูงกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 3 การทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม จาํแนกตามอาย ุ (n = 400) 

อายุ  Mean S.D. F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์    4.20 .529 3.664 .027* 

ดา้นราคา     4.05 .655 6.628 .001* 

ดา้นช่องทางในการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชัน่เกม    4.29 .582 2.252 .107 

ดา้นส่งเสริมการตลาด     4.09 .584 3.323 .037* 

ดา้นบุคคล     4.16 .732 2.130 .120 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอ   4.15 .640 4.501 .012* 

ดา้นกระบวนการ (Process)   4.42 .642 3.830 0.23* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 3 พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น (ส่วนประสมการตลาด) 5 ดา้น (ผลิตภณัฑ ์

ราคา ส่งเสริมการตลาด การสร้างและนาํเสนอ และกระบวนการ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม จาํแนกตามอาย ุ  (n = 400) 

 

ด้านผลติภัณฑ์ 
Mean 

17-23 ปี 24-29 ปี 30-36 ปี 

4.27 4.17 4.07 

17-23 ปี 4.27  .09936* .19975* 

24-29 ปี 4.17   .10039 

30-36 ปี 4.07    

ด้านราคา    4.17 3.96 3.89 

17-23 ปี 4.17  .21125* .28388* 

24-29 ปี 3.96   .07264 

30-36 ปี 3.89    

ด้านส่งเสริมการตลาด   4.15 4.06 3.93 

17-23 ปี 4.15  .08843 .21846* 

24-29 ปี 4.06   .13003 

30-36 ปี 3.93    

ด้านการสร้างและนําเสนอ 4.24 4.10 3.98 

17-23 ปี 4.24  .14098 .26145* 

24-29 ปี 4.10   .12047 

30-36 ปี 3.98    

ด้านกระบวนการ   4.46 4.45 4.20 

17-23 ปี 4.46  .01117 .25518* 

24-29 ปี 4.45   .24401* 

30-36 ปี 4.20    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากตาราง 4 การเปรียบเทียบการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม โดยประเมินจากส่วนประสม

การตลาด จาํแนกตามอาย ุท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ กลุ่มอายุ 17-23 ปี จะให้ความสําคญัต่อดา้น

ผลิตภณัฑ ์สูงกวา่กลุ่มอาย ุ24-29 ปีและ 30-36 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.09936 และ 0.19975 ตามลาํดบั  

ดา้นราคา พบวา่ กลุ่มอาย ุ17-23 ปี จะใหค้วามสาํคญัต่อดา้นราคา สูงกวา่กลุ่มอาย ุ24-29 ปีและ 30-36 ปี 

โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.21125 และ 0.28388 ตามลาํดบั ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มอาย ุ17-23 ปี จะ

ให้ความสําคญัต่อดา้นส่งเสริมการตลาด สูงกว่ากลุ่มอายุ30-36 ปีโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.21846 ดา้นการ

สร้างและนาํเสนอ พบวา่ กลุ่มอาย ุ17-23 ปี จะให้ความสาํคญัต่อดา้นการสร้างและนาํเสนอฯ สูงกวา่กลุ่มอาย ุ30-

36 ปีโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.26145 ดา้นกระบวนการ พบว่า กลุ่มอาย ุ17-23 ปี จะให้ความสําคญัต่อดา้น

กระบวนการ สูงกว่ากลุ่มอายุ 30-36 ปีโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.25518 และกลุ่มอายุ 24-29 ปี  จะให้

ความสาํคญัต่อดา้นกระบวนการ สูงกวา่กลุ่มอาย ุ30-36 ปีโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.24401 
 

ตาราง 5 การทดสอบการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมจาํแนกตามระดบัการศึกษา      (n = 400) 

ระดบัการศึกษา  Mean S.D. F Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์     4.20 .529 4.474 .012* 

ดา้นราคา     4.05 .655 5.123 .006* 

ดา้นช่องทางในการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชัน่เกม     4.29 .582 4.427 .013* 

ดา้นส่งเสริมการตลาด     3.09 .584 4.702 .010* 

ดา้นบุคคล     4.16 .732 4.540 .011* 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอฯ  4.15 .640 9.694 .000* 

ดา้นกระบวนการ   4.41 .642 3.856 .022* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 5 พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมี

การตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น (ส่วนประสมการตลาด) ทั้ง 7 

ดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม จาํแนกตามระดบัการศึกษา    (n = 400) 

ด้านผลติภัณฑ์ Mean 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.28 4.12 4.17 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.28  .15883* .11589 

ปริญญาตรี 4.12   -.04294 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.17    

ด้านราคา   4.18 3.96 3.89 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.18  .20734* .21528 

ปริญญาตรี 3.96   .00794 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.89    

ด้านช่องทางในการดาวน์โหลด  4.35 4.24 4.20 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.35  .17428* .09549 

ปริญญาตรี 4.24   -.07880 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.20    

ด้านส่งเสริมการตลาด   4.35 4.24 4.20 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.15  .17917* .14583 

ปริญญาตรี 4.07   -.03333 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.94    

ด้านบุคคล     4.35 4.24 4.20 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.24  .21804* -.01042 

ปริญญาตรี 4.11   -.22846 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.05    

ด้านการสร้างและนําเสนอ 4.24 4.10 3.98 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.24  .27643* .26736 

ปริญญาตรี 4.10   -.00907 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.98    

ด้านกระบวนการ   4.45 4.45 4.20 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4.45  .17871* .14583 

ปริญญาตรี 4.45   -.03288 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.20    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

จากตาราง 6 การเปรียบเทียบการตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกม ประเมินจากส่วนประสม

การตลาด 7 ดา้นจาํแนกตามระดบัการศึกษา ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ กลุ่มท่ีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จะใหค้วามสาํคญัต่อดา้นผลิตภณัฑสู์งกวา่กลุ่ม

ปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.15883 ด้านราคา พบว่า กลุ่มท่ีการศึกษาตํ่ ากว่าปริญญาตรี จะให้
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ความสาํคญัต่อดา้นราคา สูงกว่ากลุ่มปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.20734 ดา้นช่องทางในการดาวน์

โหลดฯ พบวา่ กลุ่มท่ีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จะให้ความสาํคญัต่อ ดา้นช่องทางในการดาวน์โหลดฯ สูงกวา่

กลุ่มปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.17428 ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มท่ีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา

ตรี จะให้ความสาํคญัต่อดา้นส่งเสริมการตลาด สูงกวา่กลุ่มปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.17917 ดา้น

บุคคล พบวา่ กลุ่มท่ีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จะให้ความสาํคญัต่อ สูงกวา่กลุ่มปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 0.21804 ดา้นการสร้างและนาํเสนอฯ พบวา่ กลุ่มท่ีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จะให้ความสาํคญัต่อดา้น

การสร้างและนาํเสนอฯ สูงกวา่กลุ่มปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.27643 ดา้นกระบวนการ พบวา่ กลุ่ม

ท่ีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จะใหค้วามสาํคญัสูงกวา่กลุ่มปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.17871 

 

7.อภิปรายผล  

 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมของผู ้บ ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี   

(1) ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ท่ีทาํการเก็บขอ้มูลเป็นเพศชาย โดยเพศชาย-

หญิงนั้ น มีการตัดสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมไม่แตกต่างกัน เวน้แต่ในด้านราคา โดยเพศหญิงให้

ความสาํคญัดา้นราคาสูงกวา่เพศชาย อาจเกิดจากการท่ีเพศหญิงมีความคุน้เคยกบัการดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม

นอ้ยกวา่เพศชาย จึงทาํใหมี้ความอ่อนไหวดา้นราคามากกวา่ และพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของราคาเป็นสาํคญั 

(2) ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 17- 23 ปี โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ

มากข้ึนในกลุ่ม Gen Y จะให้ความสาํคญัต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เกมผา่นส่วนประสมการตลาด 

นอ้ยลง ทั้งน้ี อาจเกิดจากผูบ้ริโภคท่ีอายมุากข้ึนจะใชเ้หตุผลส่วนตวัอ่ืนๆ หลายประการมาประกอบการตดัสินใจ 

ขณะเดียวกัน กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของเกมจะมุ่งเน้นกลุ่มผูบ้ริโภคอายุน้อย และอาจตอบโจทยค์วาม

สนใจไดล้ดนอ้ยลงถา้ผูบ้ริโภคมีอายมุากข้ึนนัน่เอง 

(3) ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยผูบ้ริโภคท่ีมี

ระดบัการศึกษาสูงข้ึนจะให้ความสาํคญัต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมผ่านส่วนประสมการตลาด

นอ้ยลง ทั้งน้ี ความแตกต่างของระดบัการศึกษา จึงมีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม ในทุกดา้น

ของส่วนประสมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัอาจเกิดจากผูบ้ริโภคท่ีการศึกษาสูงข้ึน มกัจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิเช่น การ

ทาํงาน การดูแลครอบครัว การท่องเท่ียว จึงไม่ไดใ้ห้ความสนใจในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม จึงส่งผลให้

การตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมผา่นส่วนประสมการตลาดนอ้ยลง 

(4) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ความสําคญัในการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียของการตดัสินใจดาวน์

โหลดแอพพลิเคชัน่เกมมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ในด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน อย่างเห็นได้ชัดจากผลการ

วเิคราะห์ขา้งตน้ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบ้ริโภค Gen Y จะคาํนึงถึงความง่ายไม่ซบัซอ้นในกระบวนการเล่นเกม การรักษา

ขอ้มูลความลบัของผูเ้ล่น หรือแมก้ระทั้งการจดัลาํดบัในเกมเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับในกลุ่มผูเ้ล่นดว้ยกนัอีกดว้ย 
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(5) ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางในการดาวน์โหลด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคล ดา้นการสร้าง

และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกม

มากเรียงตามลาํดบั เน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย Mean ของการตดัสินใจดาวนโ์หลดแอพพลิเคชัน่เกมอยูใ่นระดบัปานกลาง

ระหวา่งมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุดนั้น  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นเหล่าน้ี ก็ยงัถือวา่มีความสาํคญัมากตามท่ีกล่าว

ไวข้า้งตน้ ซ่ึงอาจเกิดจากการให้ความสําคญัในการตดัสินใจนั้น จะตอ้งประกอบจากส่วนประสมทางการตลาด

หลายดา้นประกอบกนั เพ่ือส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y ก็เป็นได ้

(6) ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญัใน

การตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นเพศ ท่ีเพศหญิงท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นราคาเพียง

ด้านเดียว เน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย Mean ของการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเกมน้อยกว่าส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเกิดจากดา้นราคามีผลนอ้ยสุด หากเกิดความพึงพอใจในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชนั

เกมแลว้ ดา้นราคาจะเป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีผูบ้ริโภค Gen Y จะคาํนึงถึง  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาแอพพลิเคชนัเกมสามารถนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 (1) ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y เพศหญิงจะให้ความสําคญัการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพ

พลิเคชนัเกม โดยพิจารณาจากเร่ืองราคาเป็นสาํคญั หากผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาแอพพลิเคชนัเกมจะสร้างแอพ

พลิเคชนัเกม เพ่ือจบักลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y เพศหญิงจะตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่า การทาํ Promotion ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัราคา เช่น การแจกสินคา้ฟรี หรือทดลองเล่นโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย จึงจะสามารถจบักลุ่มเป้าหมายขา้งตน้ให้

สามารถตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมได ้

(2) ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการมีความสาํคญัในการตดัสินใจดาวน์

โหลดแอพพลิเคชนัเกมต่อผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y มากท่ีสุด หากผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาแอพพลิเคชนัเกมจะ

สร้างแอพพลิเคชนัเกมจึงตอ้งคาํนึงถึงดา้นกระบวนการเป็นสาํคญั คือทาํใหก้ระบวนการในการเล่มเกมเป็นเร่ืองท่ี

ง่าย มีด่านหรือ level ท่ีสามารถพิชิตไดไ้ม่ยากจนเกินไป รวมถึงมีกระบวนการเอาชนะเกมท่ีสมเหตุสมผล 

(3) ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ และมีรายไดต้่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

รวมถึงอายรุะหวา่ง 17-23 ปี หากผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาแอพพลิเคชนัเกมตอ้งการจบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 

สามารถใชส่้วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ เพ่ือ

ใชใ้นการจูงใจผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ลกัษณะตามขา้งตน้ให้ตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมไดเ้ป็นอยา่งดี

อาทิเช่น เปิดลงทะเบียนรับไอเทมล่วงหนา้ก่อนกมเปิดให้บริการ จดัทาํแพคเกทไอเทมพิเศษในราคาพิเศษ  การ

จดัทาํรีววิเกมโดย influencer เพ่ือใหเ้ห็นความสวยงามของเกมเป็นตน้ 

(4) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ทุกด้านมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด สําหรับ

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y โดยในดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมมากท่ีสุดหาก

ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาแอพพลิเคชนัเกมตอ้งการให้ผูใ้ชบ้ริการยงัคงเล่นเกมนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และส่งผลต่อ
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รายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน จะตอ้งให้ความสาํคญัต่อกระบวนการ อาทิเช่น เกมมีฟังก์ชัน่การใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น ความ

รวดเร็วในการเล่น มีระบบการจดัลาํดบัของผูเ้ล่นในเกมและการรักษาขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการเป็นตน้ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ผูว้จิยัเสนอแนะวา่ควรทาํการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัเกมในกลุ่มผูบ้ริโภคอยา่ง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากการแข่งขนัธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรุนแรงมาก แต่วฎัจกัรชีวิต

ผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) ค่อนขา้งสั้น นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือให้การศึกษาใน

คร้ังถดัไปมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี และสาํรวจอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) แบ่งรูปแบบวิธีวจิยั 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) สาํหรับระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการสํารวจเอกสาร

ขณะท่ีระเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณใชส้าํรวจอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียน

เรียนในปีการศึกษา 2561 จาํนวน 400 คน จาก 10 คณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ผลการวิจยัพบว่า 

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี คือ การตลาดอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตลาด

เชิงกิจกรรม และการอุปถมัภท์างการศึกษาตามลาํดบั ในส่วนของภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

พบวา่ นักศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ภาพลกัษณ์ดา้นการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจยัสู่บริการวิชาการ

เพ่ือทอ้งถ่ิน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัตน้แบบการผลิตครู

และกาํลงัคนคุณภาพระดับสากล และภาพลกัษณ์ด้านมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตามลาํดับ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีควรกาํหนดนโยบายดา้นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด 

โดยมุ่งเน้นการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั และควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์

ดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้งานวจิยั สู่บริการวชิาการเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 

คาํสําคญั : กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด, ภาพลกัษณ์ 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัสภาวะปัญหาอตัราการเกิดท่ีลดลง เน่ืองจาก

ประชากรผูสู้งอายมีุแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน จากร้อยละ 8.2 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 15.6 และในปี พ.ศ. 2580 

ประเทศไทยจะกา้วสู่การเป็นสังคมผูสู้งอายใุนท่ีสุด (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. ออนไลน์. 2550) จากสภาพปัญหา

ดงักล่าวจึงส่งผลให้มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งต่างประสบกบัปัญหานกัศึกษาไม่ครบตามจาํนวนท่ีจะเปิดการเรียน

การสอนได ้(อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ.์ ออนไลน์. 2559) ทาํใหม้หาวทิยาลยัต่างๆ จาํเป็นตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์ดา้นต่างๆ 

เพ่ือดึงดูดความสนใจของนกัศึกษาให้เขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของตนเอง โดยการนาํกลยทุธ์การส่ือสาร

การตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์มาใชเ้พ่ือให้มหาวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้าง

ภาพลกัษณ์องค์กรให้มีความโดดเด่นท่ีแตกต่างจากสถาบนัอ่ืนๆ เพราะภาพลกัษณ์เป็นส่ิงที่อธิบายถึงตวัตน

ขององค์กร เป็นภาพท่ีรวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ีประชาชนรู้จกัและเขา้ใจ โดยประชาชนจะรับรู้ได้

จากการสร้างเอกลกัษณ์ หรือสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีองคก์รสร้างข้ึนมา (Balmer. 2001 ; Frank Jefkins. 1993) 
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นอกจากภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีโดดเด่นแลว้ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดก็เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีใช้ในการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผูป้กครอง และโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ดงัท่ี ดอน อี ชูลท์ ปรมาจารยด์า้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และคณะ (Schultz and et al.  

2001) ไดก้ล่าวไวว้า่ IMC คือ การนาํเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลากหลายรูปแบบมาใชใ้หต้รงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นักงานขาย 

และการตลาดทางตรง เป็นตน้ (Kotler. 2003 ; เสรี วงษ์มณฑา. 2547) เพื่อส่ือสารขอ้มูลขององค์กรไปยงั

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ สร้างการยอมรับระหว่างกลุ่มเป้าหมาย

กบัองคก์ร และมุ่งหวงัใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมตามท่ีองคก์รกาํหนด     

มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณีเป็นหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากจาํนวนนักศึกษา

ลดลง จากสถิติการสมคัรเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีจาํนวน 4,010 คน แต่ในปีการศึกษา 2561 

มีจาํนวน 2,548 คน ซ่ึงลดนอ้ยลงถึง 1,462 คน (ขอ้มูลสถิติจาํนวนนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ณ วนัท่ี 

10 ตุลาคม 2561) ซ่ึงปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีการนาํกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดรูปแบบต่างๆ มาใชใ้นการแข่งขนั

เพ่ือดึงดูดนกัศึกษาใหเ้ขา้มาศึกษาต่อ ไม่วา่จะเป็นการตลาดโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม 

การตลาดอินเตอร์เน็ต การตลาดออนไลน์ การอุปถมัภ์ทางการศึกษา และการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ นอกจาก

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแลว้ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีมีการกาํหนดภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัไว ้

4 ดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัในวงัแห่งภาคตะวนัออก ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัสีเขียวท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัตน้แบบการผลิตครูและกาํลงัคนคุณภาพระดบัสากล และภาพลกัษณ์

ดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้งานวจิยัสู่บริการวชิาการเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือนาํมาใช้

เป็นแนวทางพฒันากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์ในการดึงดูดนกัศึกษาให้เขา้มาศึกษาต่อ

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือวเิคราะห์การใชก้ลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

(2) เพ่ือวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

(3) เพ่ือสาํรวจอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

(4) เพ่ือสํารวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ
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ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยกรอบแนวคิดดา้นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของมหาวิทยาลยั ประยกุตจ์าก

แนวคิดและทฤษฎีของ Schultz and et al. (2001) ;  Kotler (2003) และเสรี วงษม์ณฑา (2547) ในส่วนของกรอบ

แนวคิดดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ประยกุตจ์ากแนวคิดและทฤษฎีของ Balmer (2001) 

และ Frank Jefkins (1993) 
   

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยักลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

 ในการวจิยัเร่ืองน้ีใชว้ธีิการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยแบ่งรูปแบบการวจิยัออกเป็น 

2 ส่วน คือ การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 

2561 จาํนวน 400 คน จาก 10 คณะของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

4.3 ข้อสันนิษฐาน 

 (1) อิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ การตลาดโดยบุคคล การตลาดทางตรง การตลาด

เชิงกิจกรรม การตลาดอินเตอร์เน็ต และการตลาดออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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 (2) ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ด้านมหาวิทยาลยัสีเขียว ที่ เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นมหาวิทยาลยัตน้แบบการผลิตครู และกาํลงัคนคุณภาพระดบัสากล มีผลต่อการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

เพ่ือวเิคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวจิยั คือ การสังเกต การสาํรวจเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลึก และนาํเสนอรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analytical Method) เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 และ 2 จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดงักล่าว

มาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามในส่วนท่ีสอง เพื่อสาํรวจอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด

และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3และ 4 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี คือ 

 ส่วนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิจยัเชิงคุณภาพ ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological 

Triangulation) จากการสงัเกต การศึกษาเอกสาร และการสมัภาษณ์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ 

 1. การศึกษาโดยวิธีการสังเกต (Observation) เป็นการเขา้ไปสังเกตการณ์ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีเป็นการส่ือสารการตลาดและการสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เช่น การประชุมสมัมนา

ของผูบ้ริหาร หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยใชว้ธีิการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

 2. การศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) เป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

จาํนวน 4 คน และผูบ้ริหารท่ีกาํกบัดูแลภาพลกัษณ์ในแต่ละดา้นของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จาํนวน 6 คน 

 3. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็นการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของมหาวทิยาลยั 

 4. การนําขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาขอ้มูลเอกสารมาวิเคราะห์ 

และนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการวเิคราะห์เชิงพรรณนา และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม 

 5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้า 

(Data Triangulation) ในดา้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งบุคคลเป็นหลกั รวมทั้งตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวม

ขอ้มูล จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และการสมัภาษณ์ โดยผูว้จิยัไดต้รวจสอบขอ้มูลจากการสมัภาษณ์โดยใช้

คาํถามเดิมถามซํ้ ามากกวา่ 1 คร้ังกบับุคคล สถานท่ี และเวลาท่ีแตกต่างกนั คาํตอบท่ีไดจ้ะเหมือนกนั 

 ส่วนท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ  

 1. การใชเ้คร่ืองมือวิจยัในการสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน – ตุลาคม 2561โดยแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

โดยอาศยัหลกัความน่าจะเป็น ซ่ึงเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีทุกๆ คณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีมีโอกาส
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ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ดว้ยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของนกัศึกษาทุกคณะ เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใช้

ความสะดวก เพ่ือสอบถามขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีพบเป็นคนแรกในคณะนั้นๆ 

 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสาํรวจอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 ฉบบั 

แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย (1)  แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนกัศึกษา (2) แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี (3) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (4) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 3. การทดสอบเคร่ืองมือในการศึกษา งานวจิยัน้ีไดมี้การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

จากการนาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงตามโครงสร้างและเน้ือหา และทดสอบความเช่ือมัน่โดยการนาํแบบสอบถามท่ีได้ไปใชก้ับ

กลุ่มประชากรตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2561 ของมหาวทิยาลยับูรพา 

วทิยาเขตจนัทบุรี จาํนวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเขา้ใจ หลงัจากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้

สูตรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของครอนบาค  

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือไดข้อ้มูลจากการแจกแบบสอบถามครบถว้นแลว้ ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาทาํการลงรหัส (Coding) จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติและนาํเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตารางขอ้มูลพร้อมคาํบรรยายและอภิปรายผล ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี ทั้ง 10 คณะ เป็นลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ และแบบปลายเปิด จาํนวน 6 ขอ้ เก่ียวกบั เพศ ภูมิลาํเนา 

คณะท่ีศึกษา กิจกรรมยามวา่ง การเปิดรับส่ือออนไลน์ และเฟสบุ๊ค แฟนเพจท่ีสนใจ 

 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน 18 ขอ้ 

เก่ียวกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดโดยบุคคล, การตลาดทางตรง, การตลาดเชิงกิจกรรม, การตลาดอินเตอร์เน็ต, 

การตลาดออนไลน,์ การอุปถมัภท์างการศึกษา และการประชาสมัพนัธ์ 

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน 12 ขอ้ เก่ียวกบัภาพลกัษณ์

ดา้นมหาวทิยาลยัในวงัแห่งภาคตะวนัออก, ดา้นมหาวทิยาลยัสีเขียว ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นมหาวทิยาลยัตน้แบบ

การผลิตครู และกาํลงัคนคุณภาพระดบัสากล และดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้งานวจิยั สู่บริการวชิาการเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด

และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด  
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5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี   

 1. ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีมีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดทั้ งหมด 

7 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ยการตลาดโดยบุคคล, การตลาดทางตรง, การตลาดเชิงกิจกรรม, การตลาดอินเตอร์เน็ต, 

การตลาดออนไลน์, การอุปถมัภท์างการศึกษา  และการประชาสัมพนัธ์ โดยแบ่งเป็นเคร่ืองมือหลกั 5 เคร่ืองมือ 

ไดแ้ก่ การตลาดโดยบุคคล, การตลาดทางตรง, การตลาดเชิงกิจกรรม, การตลาดอินเตอร์เน็ต และการตลาดออนไลน ์

ในส่วนของเคร่ืองมือเสริมอีก 2 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การอุปถมัภ์ทางการศึกษา และการประชาสัมพนัธ์ และจาก

การสาํรวจอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ การตลาดอินเตอร์เน็ต 

มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมากท่ีสุด อนัดับท่ี 2 คือ การตลาดเชิงกิจกรรม อนัดับท่ี 3 คือ การอุปถมัภ์

ทางการศึกษา อนัดบัท่ี 4 คือ การประชาสัมพนัธ์ อนัดบัท่ี 5 คือ การตลาดทางตรง อนัดบัท่ี 6 คือ การตลาดโดยบุคคล 

และอนัดบัสุดทา้ย คือ การตลาดออนไลน์ 

 2. ผลการวิจยั พบวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีกาํหนดภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัในวงัแห่งภาคตะวนัออก, ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม, 

ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัตน้แบบการผลิตครูและกาํลงัคนคุณภาพระดบัสากล และภาพลกัษณ์ดา้นการบูรณาการ

องคค์วามรู้งานวจิยั สู่บริการวชิาการเพ่ือทอ้งถ่ิน และจากการสาํรวจภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ นักศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า 

ภาพลกัษณ์ดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้งานวิจยั สู่บริการวิชาการเพ่ือทอ้งถ่ิน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

มากท่ีสุด อนัดับท่ี 2 คือ ภาพลกัษณ์ด้านมหาวิทยาลยัตน้แบบการผลิตครู และกาํลงัคนคุณภาพระดับสากล 

อนัดบั 3 คือ ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวิทยาลยัสีเขียว ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และอนัดบัสุดทา้ย คือ ภาพลกัษณ์

ดา้นมหาวทิยาลยัในวงัแห่งภาคตะวนัออก 

 

6.อภิปรายผล  

 จากการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 สาํหรับกรณีการศึกษาและสาํรวจอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของมหาวิทยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สรุปผลการวจิยั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

การตลาดอินเตอร์เน็ต, การตลาดเชิงกิจกรรม และการอุปถมัภท์างการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั (www.rbru.ac.th) มีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดลธร เพ็ชรณสังกุล (2556) 

ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี เปิดรับขอ้มูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต

มากท่ีสุด โดยเน้ือหาท่ีเปิดรับคือ เน้ือหาเก่ียวกบัหลกัสูตร สาเหตุท่ีเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

750 

เลือกศึกษาต่อ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดเชิงกิจกรรม มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาเป็นอนัดบั

ท่ี 2 โดยนักศึกษาให้ความสนใจกิจกรรมในรูปแบบ RBRU Open House และ RBRU บุกโรงเรียนรับตรง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรพรรณ สุขน้อย (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

(IMC) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชาส่ือมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารจากกิจกรรม

การเปิดบา้น (Open House) ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านการอุปถมัภ์

ทางการศึกษามีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาเป็นอนัดับสุดท้าย โดยนักศึกษาให้ความสนใจ

เก่ียวกบัการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อินท์อร 

ไตรศักด์ิ (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ

นกัศึกษาในสาํนกังานการอาชีวศึกษา จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ การแจก

ทุนเรียนฟรีสําหรับเด็กท่ีเรียนดี และบา้นยากจนมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อมากท่ีสุด จากการอภิปรายผล

เก่ียวกับอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สอดคลอ้งกับแนวคิด

และทฤษฎีของ Schultz and et al. (2001) ;  Kotler (2003) และเสรี วงษ์มณฑา (2547) ท่ีวา่ การส่ือสารการตลาด

เป็นการนําเค ร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลากหลายรูปแบบมาใช้ให้ตรงตามความต้องการของผู ้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวสาร การใชพ้นักงานขาย 

และการตลาดทางตรง เป็นต้น เพื่อส่ือสารข้อมูลขององค์กรไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ สร้างการยอมรับระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับองค์กร และมุ่งหวงัให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมตามท่ีองคก์รกาํหนด 

 สาํหรับการศึกษาและสาํรวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สรุปผลการวิจยั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ดา้นการบูรณาการ

องคค์วามรู้งานวิจยั สู่บริการวิชาการเพ่ือทอ้งถ่ิน, ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวิทยาลยัตน้แบบการผลิตครู และกาํลงัคน

คุณภาพระดบัสากล และภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัสีเขียว ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 ภาพลกัษณ์ดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้งานวิจยั สู่บริการวิชาการเพื่อทอ้งถ่ิน มีผลต่อการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษามากท่ีสุด โดยนกัศึกษาให้ความสนใจในดา้นการเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสร้างงานวิจยั

เพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน และการเป็นมหาวทิยาลยัท่ีนาํองคค์วามรู้ลงสู่การใหบ้ริการวชิาการเพ่ือทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ ตราจิตต์ เมืองคลา้ย (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยับูรพาตามทศันะของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตพิบูลบาํเพญ็ มหาวทิยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมีทศันะเก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัดา้นความศรัทธาในเร่ืองมหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีชุมชนมีความภาคภูมิใจ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือถือในเร่ืองคณาจารยผ์ูส้อน และดา้นการยอมรับในเร่ืองมหาวทิยาลยัมีการทาํ

กิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวิทยาลยัตน้แบบการผลิตครู และกาํลงัคนคุณภาพระดบั

สากล มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาเป็นอนัดบัท่ี 2 โดยนักศึกษาให้ความสนใจในดา้นคุณภาพ

ของหลกัสูตร ศกัยภาพของอาจารยผ์ูส้อน และคุณภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

อภิชจั พุกสวสัด์ิ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการสาํรวจภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ศึกษา

กรณี 25 โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
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ในภาพรวมเป็นภาพลกัษณ์เชิงบวก กล่าวคือ ความมีช่ือเสียง ความมัน่คงของมหาวิทยาลยั การจดัการเรียนการสอน 

รวมถึงความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั และภาพลกัษณ์ดา้นมหาวิทยาลยัสีเขียว ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยนกัศึกษาใหค้วามสนใจในดา้นการเป็นมหาวทิยาลยั

ราชภฏัสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัดบั 1 ของประเทศ อนัดบั 4 ของมหาวทิยาลยัไทย และอนัดบั 122 ของ

มหาวทิยาลยัโลก ดา้นอาคารสถานท่ีสะอาด ปลอดภยั เหมาะกบัการเรียนการสอน และดา้นการเป็นมหาวิทยาลยั

น่าเรียนอนัดับตน้ๆ ของประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ มนตรี สังข์ทอง และคณะ (2557) ท่ีศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารกบัภาพลกัษณ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ” ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบั

เชิงบวก เรียงตามอนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นภูมิทศัน์และส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นบทบาททางสังคม 

และดา้นบทบาทบุคลากร จากการอภิปรายผลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Balmer (2001) และ Frank Jefkins (1993) ท่ีวา่ ภาพลกัษณ์ คือ ส่ิงท่ีอธิบายถึงตวัตนขององคก์ร 

เป็นภาพท่ีรวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ีประชาชนรู้จกัและเขา้ใจ โดยประชาชนจะรับรู้ไดจ้ากการสร้าง

เอกลกัษณ์ หรือสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีองคก์รสร้างข้ึนมา 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีควรกาํหนดนโยบายด้านกลยุทธ์

การส่ือสารการตลาด โดยมุ่งเน้นการส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั การทาํการตลาด

เชิงกิจกรรมรูปแบบ RBRU Open House และ RBRU บุกโรงเรียนรับตรง รวมถึงการอุปถมัภ์ทางการศึกษา 

และในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์นั้ น มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นภาพลักษณ์ด้านการบูรณาการองค์ความรู้

งานวจิยั สู่บริการวชิาการเพ่ือทอ้งถ่ิน ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัตน้แบบการผลิตครู และกาํลงัคนคุณภาพระดบั

สากล และภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัสีเขียว ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 (2) ขอ้เสนอแนะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกาํกับดูแล 1) สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ดงันั้น เวบ็ไซตค์วรมีความทนัสมยั มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมครบถว้น

ทั้งในดา้นวิชาการ วิจยั และบริการวิชาการ ตลอดจนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 2) การทาํการตลาดเชิงกิจกรรมในรูปแบบ 

RBRU Open House และ RBRU บุกโรงเรียนรับตรง ควรมีการบูรณาการทาํงานร่วมกนัของทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็น

คณะ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ และฝ่ายแนะแนว กองบริการการศึกษา โดยมีกองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลกั

ในการกาํกับดูแลเร่ืองดังกล่าว รวมถึงมหาวิทยาลยัควรกาํหนดปฏิทินการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีชัดเจน 

เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานสามารถดาํเนินการไปไดใ้นทิศทางเดียวกนั 3) มหาวทิยาลยัควรจดัสรรทุนการศึกษาสาํหรับ

นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพยใ์ห้เพ่ิมมากข้ึน ในส่วนของภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

1) ภาพลกัษณ์ดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้งานวจิยั สู่บริการวชิาการเพ่ือทอ้งถ่ิน ทุกคณะของมหาวทิยาลยัควรผลิต

งานวิจยัท่ีมีคุณภาพสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง และมหาวิทยาลยัตอ้งนาํ

ผลงานวจิยันั้นไปใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนและทอ้งถ่ินนั้นๆ 2) ภาพลกัษณ์ดา้นมหาวทิยาลยัตน้แบบการผลิตครู 

และกาํลงัคนคุณภาพระดับสากล มหาวิทยาลยัตอ้งเร่งพฒันาทุกหลกัสูตรให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ี
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มหาวทิยาลยัและสภาวิชาชีพกาํหนด รวมถึงพฒันาศกัยภาพของอาจารยผ์ูส้อนให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา

ท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง เพ่ือนาํความรู้ดงักล่าวมาผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั ท่ีคิดได ้ทาํเป็น แกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ 

และเป็นบณัฑิตท่ีเป็นท่ีตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล 3) ภาพลกัษณ์

ด้านมหาวิทยาลยัสีเขียว ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลยัตอ้งให้

ความร่วมมือในการขบัเคล่ือนการเป็นมหาวทิยาลยัสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการลดใชพ้ลงังานทุกชนิด 

รวมถึงเดินหรือป่ันจกัรยานแทนการใชร้ถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งการเป็นมหาวิทยาลยัน่าเรียน

อนัดบัตน้ๆ ของประเทศ และการเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัตน้แบบดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรายีห้่อทีไ่ด้รับสิทธ์ิ 

ในการเป็นผู้สนับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 :  
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 FACTOR AFFECTED CONMSUMER PURCHASING INTENSION 

BEHAVIOR ON MAIN OFFCIAIAL SPONSOR WITH FIFA WORLD CUP 

2018 : A CASE STUDY OF COKE BEVERAGE 
 

 

ดารณ ีพาลุสุข 

รองศาสตราจารย์ประจําคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

E-mail: daraphasuk@hotmail.com 

วาสนา บุตรโพธ์ิ 

อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

kookkai.bootpo@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรา

ยีห่อ้ท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟตุบอลปี 2018: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืม

โค๊ก (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นบัสนุน

หลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟตุบอลปี 2018 : กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก๊ การเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีเป็น

การใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จาํนวน 609 คน ดว้ยแบบสอบถามท่ีผูจ้ยัสร้างข้ึนมีค่าความตรงเชิงเน้ือหา 

0.80 โดยมีการวเิคราะห์ผลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ และ

การวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบขั้นตอน 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) การรับรู้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการ

เป็นผูผู้ส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลปี 2018: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก๊ อยูใ่นระดบัมาก 

ได้แก่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 3.81) เม่ือพิจารณาด้านทั้ งด้าน ได้แก่  ภาพลักษณ์ส่งเสริมการขาย 

(Promotion) อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.90)  ภาพลกัษณ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.85) 

ภาพลกัษณ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) อยู่ในระดับมาก (x�= 3.80) ภาพลกัษณ์ด้านราคา (Price) อยู่ในระดบัมาก                

(x� = 3.70) ตามลาํดบั 

โดยสมการสามารถเขียนได้ดังน้ี Y (พฤติกรรมการตดัสินใจ) = 1.19 + 0.23 X4 + 0.55 X5 + 0.50 X6                        

+ 0.50X7 โดยสมการมีอาํนาจในการพยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 65 
 

คาํสําคญั : การรับรู้, พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ, กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด, ผูส้นบัสนุนกีฬา 
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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 6 0 9  convenient sampling methods.  The questionnaire 

was constructed by the researcher with 0 . 8 0  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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การแข่งขนัฟตุบอลโลกท่ีจดัข้ึนในปี ค.ศ. 2018 มีประเทศรัสเซียเป็นเจา้ภาพเป็นการจดัการแข่งขนัคร้ังท่ี 

21 โดยมีการจดัการแข่งขนัข้ึนทุกๆ รอบ 4 ปี ฟุตบอลโลก ถือเป็นการแข่งขนักีฬาท่ีมีผูช้มมากท่ีสุด ปัจจุบนัการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขนัผ่านส่ือโทรทศัน์ ถือเป็นรายการเพ่ือกีฬาท่ีมีผูช้มมากท่ีสุด และดว้ยจาํนวนของผูช้มท่ีมี

มากมายมหาศาลดงักล่าว    จึงเป็นการจุดประกายความคิดในหมู่นกัการตลาดท่ีจะอาศยัช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคจาํนวน

มากมารวมตวักนั เป็นโอกาสทองในการส่ือขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด ตลอดจนการจดักิจกรรม เพ่ือกระตุน้ 

และเพ่ิมประสิทธิผลทางการตลาดข้ึน 

อน่ึง นอกจากจาํนวนผูติ้ดตามชมการแข่งขนัท่ีมีมากมายมหาศาลแลว้ ในสถานการณ์จริงยงัพบว่า 

ระหว่างช่วงเวลาท่ีมีการจัดการแข่งขนัฟุตบอลโลกนั้น ไดเ้กิดความเคล่ือนไหว และความเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมในหมู่มวลผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดข้ึนกบัทั้งผูส้นใจติดตามชมฟตุบอล และกบัผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปดว้ย  ไม่วา่

จะเป็นพฤติกรรมระหว่างการชมรายการ/นอกเวลาการชมรายการ โดยจะมีรูปแบบ และวิถีการบริโภคสินคา้

หลากหลายชนิดข้ึน ปริมาณการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น การบริโภคระหวา่งชมรายการ การสงัสรรคช์มรายการทั้ง

ในบา้น นอกบา้น การใชอุ้ปกรณ์การส่ือสารต่างๆ มากข้ึนเป็นตน้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว   ทาํให้นักการ

ตลาดมองเห็นถึงโอกาสท่ีจะทาํการรณรงคใ์นช่วงเวลานั้น จึงเกิดการวางแผนทางการตลาด และการสร้างกิจกรรม

พิเศษต่างๆ เพ่ือจูงใจและกระตุน้ให้เกิดการบริโภคผลิตภณัฑ์ และธุรกิจต่างหาโอกาสนําเสนอออกสู่สายตา

ผูบ้ริโภคผา่นทางมหกรรมกีฬาอนัยิง่ใหญ่น้ี 

 การเป็นผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการก่อให้เกิดผลด้านการเพ่ิมยอดขายให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง               

โดยมาจากการเป็นผูส้นบัสนุนทางการกีฬาหลากหลายชนิดในโอกาสต่างๆ การสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวทั้ง
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ระดับภายในและระหว่างประเทศรวมทั้ งการสร้างกิจกรรมต่างๆทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้ งหมดน้ี    

ดําเนินการโดยผ่านองค์กรกีฬา และองค์กรธุรกิจของทั้ งภาครัฐและเอกชน (Ghanem & Ashkenazy,1993; 

Venderberg 2000) โคคาโคล่าหรือโคก้ ในฐานะแบรนด์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนฟุตบอลโลกอยา่งเป็น

ทางการมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน มีการทาํสัญญาผูกพนัยาวไกลถึง 16 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2022 (หาก

มองยอ้นหลงักลบัไปในอดีต โคก้เป็นผูส้นับสนุนรายใหญ่ของฟีฟ่ามาตั้งแต่ ค.ศ. 1950 นับว่าเป็นผูใ้ห้การ

สนบัสนุนท่ียาวนานท่ีสุดในบรรดาผูส้นบัสนุนทั้งหมด) ยอ่มมองเห็นโอกาสแห่งเมด็เงินจาํนวนมากมายมหาศาล

อนัเกิดจากการบริโภคของผูค้นในช่วงของการแข่งขนัฟุตบอล ซ่ึงธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บการรับรองให้เป็น

ผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการ (Official main sponsor) จะมีการทาํสัญญา และไดรั้บสิทธิพิเศษในรูปแบบ

ต่างๆ พ่ีสินคา้อ่ืนไม่ไดรั้บ 

 การวจิยัคร้ังน้ี จึงเป็นการศึกษาเพ่ือทราบวา่ หากสินคา้เป็นตรายีห่อ้ท่ีไดรั้บการรับรองวา่เป็นผูส้นบัสนุน

หลักอย่างเป็นทางการแลว้ จะมีผลกระทบหรือปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้นั้นของ

ผูบ้ริโภคในช่วงเวลานั้นหรือไม่ อย่างไร การเลือกศึกษา จากกรณีศึกษาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมโคก้ ดว้ยเหตุท่ีเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย และยงัเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลก

ปี ค.ศ. 2018 รายเดียว ในประเทศผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีปราศจากแอลกอฮอล ์

 
 

 2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

(1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ท่ีใชต้รายี่ห้อจากผูส้นับสนุนหลกั

อยา่งเป็นทางการในกิจกรรมการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก๊ 

 (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรายี่ห้อท่ีได้รับสิทธ์ิในการเป็น

ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018 : กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้ 

 

 3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Personal Data) 

- เพศ    - อาย ุ   - อาชีพ  - สถานภาพ- การศึกษา  - รายได ้

- ความนิยมในกีฬาฟุตบอล 

 
การรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทางการตลาดของ

ตราสินค้า (Brand Image with Marketing Mixed) 

- ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

-  ภาพลกัษณ์ดา้นราคา (Price) 

- ภาพลกัษณ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

- ภาพลกัษณ์ส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 

 

  

 

กพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรายี่ห้อท่ี

ได้รับสิทธ์ิในการเป็นผู้สนับสนุนหลกัอย่างเป็น

ทางการในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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Marketing Mix 

Strategies

Product Strategies

Price Strategies

Place Strategies

Promotion Strategies

Advertising

Public Relations

Personal Selling

Direct Marketing

Sales Promotion

สมมุตฐาน 

(1) การรับรู้ภาพลกัษณ์ส่วนประสมการตลาดของสินคา้ท่ีใชต้รายี่ห้อจากผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็น

ทางการในกิจกรรมการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018: กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก๊ มีความแตกต่างกนั 

 (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายีห่้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นบัสนุนหลกั

อยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018 : กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้ มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีทีรั่บรอง 

1. แนวคดิด้านกลยุทธ์ส่วนประสมของการตลาด (Marketing Mix Strategies) 

  เป็นศาสตร์พ้ืนฐานทางการตลาดท่ีนกัการตลาดนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจวางแผนทางการ

ตลาด โดยมีความสัมพนัธ์กับงานด้านการส่ือสารทางการตลาด อนัเป็นตวักระตุน้เร้าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ 

(Kotler 2003 : อา้งใน อุไรวรรณ แยม้นิยม, 2550) 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                    

  

 

                                           
 

ภาพ 2 แนวคิดดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัขั้นตอนความพร้อมของผู้ซ้ือ (Buyer – Readiness Stage) 

         เม่ือผูท้าํการส่ือสารการตลาด ตอ้งการการตอบสนองสุดทา้ยจากผูซ้ื้อคือการซ้ือ ผูส่ื้อสารจึงตอ้งทราบวา่ 

ขณะนั้นลูกคา้เป้าหมายอยูใ่นขั้นตอนใดในขั้นตอนความพร้อมของผูซ้ื้อ (ชวนวล คณานุกลุ, 2553) 

 

 

 

 

Marketing  

Communication 
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 การรับรู้ 

 

 ความรับรู้และความเขา้ใจ 
 ความพอใจ 

 ความช่ืนชอบ  ความเช่ือมัน่  การซ้ือ 

 

 

 

 

 
 

 

3. แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication Strategies) 

Duncan (2005) ไดใ้หค้วามหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการวา่ คือ การรวบรวมทุกรูปแบบ

ของการนาํเสนอข่าวสารใหท้าํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเง่ือนไข คือ 

         1. การส่ือสารดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง (Right Information)   2. การส่ือถูกคน (Right People) 

         3. ใชแ้หล่งข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (Right Sources)           4. ส่ือถูกเวลา (Right Time) 
  

 4. แนวความคดิเกีย่วกบัการส่ือสารให้เกดิพฤตกิรรม (Communication to Behavior) 

         นกัการตลาด เช่ือวา่ การส่ือสารการตลาดใหบุ้คคลรู้จกั สนใจ และมีทศันคติท่ีดี จะนาํมาซ่ึงความตั้งใจ

ในการซ้ือ โดยดาํเนินการผา่น 3 ขั้นตอน คือ แบบจาํลองลาํดบัขั้นผลกระทบของ Lavidge และ Steiner 1961) 

               4.1 การสร้างการรับรู้(Cognitive Stage) 4.2 การสร้างความพอใจและความตอ้งการ (Affective Stage) 

              4.3 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ (Behavioral Stage) 
                   

                       ดา้นพฤติกรรม                                                                               การซ้ือ 

                                                                                                                                 ความเช่ือ 

                       ดา้นความรู้สึก                                                                                   ความชอบมากข้ึน 

                                                                                                                                 ความชอบ 

                       ดา้นความรู้คิด                                                                                  ความรู้ 

                                                                                                                                การตระหนกัรู้ 
                                                    

ภาพ 4 แสดงการตอบสนองของผูบ้ริโภค 

 

5. แนวคดิทฤษฎเีร่ืองการรับรู้ 

         Huse & Bowditch (1977) อธิบายถึงการรับรู้ของบุคคลวา่ เป็นกระบวนการผา่นประสาทสมัผสั แลว้จึง

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบการแปล แลว้ตอบสนองเป็นการกระทาํ หรือความนึกคิด 

 

 

 

ภาพ 3  ขั้นตอนความพร้อมของผูซ้ื้อ 
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ประสาทสัมผสั 
 การเห็น 
 การสมัผสั 
 การไดย้นิ 
 การดม 
 การชิม 

 

 นาํเขา้  จดัระบบ  นาํออก  ขอ้มูล 

 การตอบสนองเป็น 

การกระทาํนึกคิด 

   ยอ้นกลบั 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพ 5 กระบวนการรับรู้ผา่นประสาทสมัผสั ของ Huse & Bowditch 

 

 6. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) 

         Kotler (อา้งใน รุ่งรัตน์ ชยัสาํเร็จ, 2551)กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เป็นองคร์วมของความเช่ือ ความคิด และ

ความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ สามารถพิจารณาได ้2 ประเดน็ คือ 

              1. ทางดา้นจิตใจ (Psychological) เพราะภาพลกัษณ์ท่ีดีหรือไม่ดี จะมีผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

             2. ทางดา้นธุรกิจ (Commercial) ยดึถือภาพลกัษณ์เป็นมูลคา่เพ่ิม (Value added) ท่ีมีผลต่อสินคา้และกิจการ 

ถีอเป็นประโยชนท์างจิตวทิยา (Psychological Benefit) 

 7. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความภกัดใีนตราสินค้า (Brand Loyalty) 

         ธุรกิจต่างมีความคาดหวงัท่ีจะสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) เพราะหมายถึงโอกาสใน

การสร้างความมัน่คงใหก้บัแบรนดน์ั้นๆ อนันาํไปสู่การขยายตลาด และความสาํเร็จในระยะยาว ปัจจยัสาํคญัท่ีจะ

ส่งผลต่อความภกัดี (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ, 2547) ได้แก่ 1. ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction)                       

2. ความเช่ือถือ และไวว้างใจ (Trust) 3. ความเช่ือมโยงผูกพนัทางอารมณ์ (Emotional bonding) 4. ประวติัของ

ผูผ้ลิต (History of the company) 

 

 5. ระเบียบวธีิวจัิย 

 5.1 แบบแผนในการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

เคร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ในการเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี 

 5.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทางการกีฬาในกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 609 คนเป็นผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling โดยมีวิธีการคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ (1) แบ่งเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต เป็น 6 กลุ่ม (สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2555) (2) 

คดัเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต โดยดูจากเขตท่ีมีจาํนวนประชากรสูงสุดในกลุ่มเป็นตวัแทน (3) คาํนวน

สัดส่วนของกลุ่มตามโควตา้ (4) สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ตามสถานท่ี ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารบริเวณท่ี

ระบุตามเขต  
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5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Personal Data) ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ การศึกษา รายได ้ความนิยมในกีฬาฟุตบอล  และการรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทาง

การตลาดของตราสินคา้ (Brand Image with Marketing Mixed) ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพลกัษณ์ดา้นราคา 

ภาพลกัษณ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย ภาพลกัษณ์ส่งเสริมการขาย  

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิ     ใน

การเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอย่างเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การ

แสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลก          ปี 2018 : 

กรณีศึกษาเคร่ืองด่ืมโคก้ 

5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 7 ขอ้ ส่วนท่ี 2  การรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้ 

จาํนวน 8 ขอ้ ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายีห่อ้ท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็น

ทางการในการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018 จาํนวน 8 ขอ้ 

5.5 การเก็บรวบรวมในการวิจัย ผูว้ิจัยมุ่ง เก็บขอ้มูลในช่วงท่ีมีการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 

ระหว่างวนัท่ี 14 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีมีองค์ประกอบดา้นสถานการณ์ของ

สินคา้ และผูบ้ริโภคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามไดรั้บการตรวจสอบความความตรง (Validity) ประกอบดว้ย

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3 ท่าน ทาํการ

ทดสอบความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.8 ถือไดว้า่มีความน่าเช่ือถือ 

5.6 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ผลดว้ยสถิติ สาํหรับขอ้มูลในส่วนผูต้อบแบบสอบถามใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ในการจดัการขอ้มูล และในส่วนสถิติเชิงอา้งอิงของตวัแปร ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ 

การวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบขั้นตอน (Multiple Regression) 

 
 

 6. สรุปผลการวจัิย   

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง เป็นผูบ้ริโภคทางการ

กีฬา จาํนวน   609 คน ส่วนใหญ่เป็น (1) เพศหญิง จาํนวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 66  (2) อายมุากกวา่ 25-35 ปี 

จาํนวน 400   คน คิดเป็นร้อยละ 63  (3) สถานภาพโสด จาํนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 52 (4) ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 55 (5) รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-30,000 บาท จาํนวน 320 คน               

คิดเป็นร้อย  ละ 50 และ (6) ความนิยมในกีฬาฟตุบอล 3-5 ปี จาํนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 61    

 ส่วนท่ี 2 การรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้ จาํนวน 8 ขอ้  มีความคิดเห็นมี

ค่าเฉล่ียมีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.72 -3.90 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.81) เม่ือพิจารณาด้านทั้งดา้น ได้แก่  

ภาพลกัษณ์ส่งเสริมการขาย (Promotion) อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.90)  ภาพลกัษณ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
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อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.85) ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.80) ภาพลกัษณ์ดา้นราคา 

(Price) อยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.70) ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็น

ทางการในการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018 จาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา  การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผล

ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิ  โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ถา้ผลการ

ทดสอบไดค้่าระดบันยัสําคญัท่ีคาํนวณได ้(Significance) นอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนด แสดงวา่ยอมรับ

สมมติฐาน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 

 

ตาราง 1  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุของพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายีห่อ้ท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็น 

 ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018 
 

Variable Standardized 

Coefficients 

t-value Sig สมมุติฐาน 

ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 0.231 5.50 0.0043* ยอมรับสมมุติฐาน H2/1 

ดา้นภาพลกัษณ์ดา้นราคา (Price) 0.550 7.20 0.000* ยอมรับสมมุติฐาน H2/2 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 0.500 7.50 0.000* ยอมรับสมมุติฐาน H2/3 

ดา้นการขาย (Promotion) 0.601 7.70 0.000* ยอมรับสมมุติฐาน H2/4 

หมายเหตุ : n = 609, R2 = 0.651, F = 80.20, Sig = 0.000        * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตาราง 1 ผลการวเิคราะห์พบวา่ R2 มีค่าเท่ากบั 0.650 หมายถึง ตวัแปรตน้ทั้งหมดสามารถอธิบายการ

ใชง้านได ้65.00% ยอมรับสมมุติฐานทั้ง 4 ขอ้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2/1 การรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้             

ในดา้นภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายีห่้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการ

เป็นผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0043               

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.231 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2/2 การรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้ ใน

ด้านภาพลักษณ์ด้านราคา (Price) มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีได้รับสิทธ์ิในการเป็น

ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.550 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2/3 การรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้ ใน

ดา้นภาพลกัษณ์ดา้นช่ิงทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่หอ้ท่ีไดรั้บสิทธ์ิ

ในการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟตุบอลโลกปี 2018 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.500 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2/4 การรับรู้ภาพลกัษณ์ในส่วนประสมทางการตลาดของตราสินคา้ ใน

ดา้นการขาย (Promotion) มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นบัสนุน
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หลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยเท่ากบั 0.601 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายีห่อ้ท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่ง

เป็นทางการในการแข่งขนัฟุตบอลโลกปี 2018 โดยสามารถเขียนเป็นสมการสามารถเขียนไดด้งัน้ี Y (พฤติกรรม

การตดัสินใจ) = 1.19 + 0.23 X4 + 0.55 X5 + 0.50 X6 + 0.50X7 โดยสมการมีอาํนาจในการพยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 

65 

 
 

 7. อภิปรายผล 

 ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าตรายี่ห้อท่ีได้รับสิทธ์ิในการเป็น

ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการฟตุบอลโลกปี 2018 มีความแตกต่างดา้น สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ีย และ ความนิยม

ในกีฬาฟุตบอล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรกร จนัทราภรณ์ (2558) ซ่ึงพบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการอิทธิพลหรือปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายีห่อ้ท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนั

ฟตุบอลโลกปี 2018 สอดคลอ้งกบัวจิิตร อาวะกลุ (2541) ระบุวา่ภาพลกัษณ์จะเกิดข้ึนในจิตใจ ถา้ความเห็นของคน

ส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์หน่วยงานก็จะเป็นเช่นนั้น และนาํไปสู่การกระทาํใดการกระทาํหน่ึง (Boulding, 

1975) ซ่ึงในท่ีน้ี คือการตดัสินใจรับบริการกล่องรับสัญญาณ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของบริษทัผูใ้หบ้ริการไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะการตดัสินใจซ้ือนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัอ่ืน เช่น ปัจจยัดา้นสังคม 

และปัจจยัดา้นจิตวทิยาอ่ืนๆ (Engel et al., 1979) 

สอดคลอ้งกับ การศึกษาการตลาดทางตรงและทางออ้มท่ีจดัข้ึนเพ่ือให้ผูส้นับสนุนทางการกีฬาไดมี้

โอกาสทาํการส่ือสารทางการตลาด จากการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางการกีฬาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

ก่อให้เกิดผลในระยะยาว เพราะผูบ้ริโภคทางด้านการกีฬาจะมีพฤติกรรมการใช้บริการท่ีต่อเน่ือง และมีการ

สนบัสนุนสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดฤดูการแข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ชนิดของกีฬาเด่นๆท่ีเป็นท่ีนิยม เช่นฟุตบอล 

เทนนิส กอลฟ์ ฯลฯ ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการจะสามารถเพ่ิมยอดขายไดถึ้ง 10-15%  จากการทาํกิจกรรม

การส่งเสริมการตลาดต่างๆ (Amit Joshi, Dominique Hanssens, 2010) 

 

 8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การเป็นผูส้นบัสนุนทางการกีฬาท่ีเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ สามารถสร้างการรับรู้ 

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินคา้และบริการ โดยนาํผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมทางการตลาดท่ีดี เพ่ือ

สร้างผลประโยชน์ใหก้บัองคก์ร และความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑไ์ด ้

(2) การออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้กับสินคา้ และบริการท่ีได้รับสิทธ์ิในการเป็น

ผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการท่ีดี และมีการสร้างพนักงานขายให้นาํเสนอสินคา้ให้สอดรับกนัในแคมเปญ

สนบัสนุนช่วงการแข่งขนั ทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํสินคา้ ภาพลกัษณ์ท่ีดี  
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8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นศึกษากับผูบ้ริโภคทางการกีฬา ท่ีมีประสบการณ์ในการรับชมกีฬา

ฟตุบอล ในกรุงเทพมหานครเท่าน้ี จึงมิอาจจะนาํไปกล่าวอา้งอิงถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีบริบทแตกต่างกนัได ้

(2) การวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการทาํวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาตวับ่งช้ีเพียงปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตรายี่ห้อท่ีได้รับสิทธ์ิในการเป็นผูส้นับสนุน ดังนั้นผูท่ี้สนใจ

สามารถเพ่ิมตวัแปรท่ีอาจส่งผลเขา้ไปและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเหมาะสมได ้

(3) ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาแบบต่อเน่ืองอาจจะศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ของตวัแปร ในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ 

หรือกลุ่มสินคา้และบริการประเภทอ่ืนดว้ย เช่น กลุ่มรถยนต ์กลุ่มสถาบนัการเงิน และกลุ่มโทรศพัทมื์อถือ  
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์มีความสําคญัอย่างยิ่งในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 

กระแสธุรกิจด้านอีสปอร์ต (E-Sports) กาํลงัเป็นท่ีสนใจมากข้ึนทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชียอีสปอร์ตได้รับการ

ผลกัดนัโดยหลายประเทศให้เขา้สู่การเป็นกีฬาชนิดหน่ึง จากการสนบัสนุนของ Alisport และสภาโอลิมปิกแห่ง

เอเชีย อีสปอร์ตไดถู้กผลกัดนัให้เป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ในต่างประเทศ

การแข่งขนัอีสปอร์ตมีกระแสตอบรับท่ีดีมากและมีแนวโน้มท่ีผลตอบรับเชิงบวกจะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองดว้ย

เหตุผลหลายประการ อาทิเช่น การมีผูเ้ล่นและผูใ้หค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก ผลตอบแทนท่ีคุม้คา่สาํหรับนกักีฬา 

ทาํให้เกิดการสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนกีฬาและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอีสปอร์ต

ใหเ้ติบโตอยา่งกา้วกระโดด จึงนบัวา่เป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมดิจิทลั

ให้กบัผูป้ระกอบการไทย รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาอีสปอร์ตมีทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

จาํนวนมาก จึงนบัเป็นอีกหน่ึงช่องทางสาํคญัของนกัการตลาดท่ีน่าจบัตามองและถ่ายทอดโฆษณาของตวัเองผา่น

การแข่งขนั และในช่องทางออนไลน์ยงัสามารถสร้างการตอบรับปฏิสัมพนัธ์ไดใ้นลกัษณะเรียลไทม ์อีสปอร์ตจึง

เป็นอีกหน่ึงกีฬาในรูปแบบเกมส์ออนไลน์ ท่ีนกัการตลาดควรใหค้วามสนใจและใชป้ระโยชน์จากการเติบโตของ

กีฬาประเภทน้ี และถือเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ในยคุปัจจุบนั 
 

คาํสําคญั: 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 

ปัจจุบันนักการตลาดพยายามหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงการรับชมหรือรับฟังส่ือท่ีเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

ทดแทนกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากรูปแบบอะนาล็อก (Analog) ไปยงัส่ือดิจิทลัต่างๆ โดยมุ่งเนน้

ความสนใจเฉพาะดา้นของกลุ่มผูช้มนั้นๆ เพ่ือเปล่ียนสถานะจากผูช้มใหก้ลายเป็นลูกคา้ในอนาคต ดว้ยความสนใจ

ท่ีหลากหลายของผูช้มในปัจจุบนั ส่งผลให้ธุรกิจเกมส์ท่ีเติบโตข้ึนมาควบคู่กบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี ทาํ

ใหเ้กมส์กลายเป็นกีฬาในช่ือใหม่ท่ีเรียกวา่ “อีสปอร์ต”  

 อีสปอร์ตกลายเป็นกีฬายอดนิยมในปัจจุบันสําหรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล โดยการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตท่ีทั่วถึงมากข้ึน ทาํให้วงการเกมส์ออนไลน์ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และส่งผลให้

อุตสาหกรรมอีสปอร์ตเติบโตควบคู่กนัไปดว้ย ทั้งน้ี ในปี ค.ศ. 2017 มูลค่าตลาดของวงการอีสปอร์ตมีมูลค่า 6.96 

ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และข้อมูลจาก Newzoo เว็บไซต์ขอ้มูลวิจัยทางด้านการตลาดอีสปอร์ตโลก

คาดการณ์วา่ อตัราการเติบโตของรายไดข้องวงการอีสปอร์ตจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียท่ีราว 29% ในช่วงปี ค.ศ. 2017–2020 

ซ่ึงจะทาํใหต้ลาดของวงการอีสปอร์ตมีมูลค่าสูงถึง 1.48 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2022 อีกปัจจยัท่ีทาํให้

อุตสาหกรรมน้ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองคือ จาํนวนผูช้ม เพราะการแข่งกีฬาอีสปอร์ตไม่ต่างจากการแข่งกีฬาแบบ

ดั้งเดิมท่ีตอ้งมีผูช้มเชียร์ทีมท่ีตวัเองช่ืนชอบ ผูช้มมีทั้งแบบขาประจาํหรือขาจรมีอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี อตัราการ

เติบโตของผูช้มอีสปอร์ตจะเพ่ิมข้ึนราว 15% ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2020 นับเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นว่าอุตสาหกรรมอี

สปอร์ตจะมีการเติบโตของรายไดแ้ละจาํนวนผูช้มท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ 

จากขอ้มูลดงักล่าว ทาํใหเ้ห็นวา่กระแสอีสปอร์ตสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได ้โดยเฉพาะกลุ่มคนอาย ุ

18-34 ปี อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ขณะน้ีโลกของเราถูกเปล่ียน (Disrupt) ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ไม่วา่จะอยูใ่นภาคส่วน

ใดก็ตาม ด้านกีฬาก็เช่นกนั จึงสะท้อนภาพว่าอีสปอร์ตเป็นช่องทางใหม่ในการส่ือสารกับคนรุ่นใหม่ ถือเป็น

การตลาดรูปแบบใหม่ท่ีนกัการตลาดควรใหค้วามสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ในการทาํการตลาดเพ่ือ

ตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในสงัคมดิจิทลัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือเขา้ใจรูปแบบของการทาํการตลาดรูปแบบใหม่ดว้ยอีสปอร์ต 

(2)  เพ่ือศึกษากลยทุธ์การตลาดในการใชอี้สปอร์ตในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคในบริบทสงัคมประเทศไทย 4.0 
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3. แนวคิดเกีย่วกบัอสีปอร์ต 

  E-SPORT ยอ่มาจาก Electronic Sports คือ กีฬาอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นกีฬาท่ีไม่ตอ้งใชแ้รงกาย แต่ใชส้มอง

เป็นส่วนสาํคญั มีอุปกรณ์กีฬา คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ล่นไม่จาํเป็นตอ้ง

ใชแ้รงกายในการแข่งขนัเหมือนกีฬาทัว่ ๆ ไป แต่ตอ้งใชส้มองในการคิดวเิคราะห์ เพ่ือนาํไปสู่ชยัชนะ ส่ิงจาํเป็น

สาํหรับกีฬาชนิดน้ีไม่ต่างไปจากการเล่นกีฬาอ่ืน ๆ ตรงท่ีผูเ้ล่นตอ้งมีทกัษะ มีการวางแผนการเล่น และฝึกซอ้ม

อยา่งสมํ่าเสมอ จึงจะนาํไปสู่นกักีฬามืออาชีพในอนาคต 

 ESPN The Magazine’s (2014) กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 2014 มีคนประมาณ 200 ลา้นคนท่ีชมหรือเล่นเกมส์   

อีสปอร์ต ซ่ึงหมายความว่า ถา้มีการก่อตั้งประเทศอีสปอร์ตข้ึนมา ประเทศอีสปอร์ตจะกลายเป็นประเทศท่ีใหญ่

ท่ีสุดอนัดบั 5 ของโลกทนัที 

 Hamari & Sjoblom (2016)  ก ล่าวว่า  อีสปอร์ต เ ป็นรูปแบบของกิจกรรมกีฬา ท่ี มีการใช้ระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์เป็นปัจจยัหลกัในการดาํเนินการแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัทั้งแบบเด่ียวและแบบกลุ่มนั้นกระทาํกิจกรรมได้

โดยผ่านระบบ Human-computer interfaces นอกจากนั้นอีสปอร์ตยงัหมายรวมถึงการแข่งขนัวิดีโอเกมส์ทั้งแบบ

มืออาชีพและสมคัรเล่น 
 

กลไกของอตุสาหกรรมอสีปอร์ต 

 กลไกของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ประกอบดว้ย 

1. Teams คือ กลุ่มของผูเ้ล่นท่ีรวมตวักนัเพ่ือลงแข่งขนัในรายการอีสปอร์ตต่างๆ ท่ีจดัข้ึน 

2. Publishers คือ ผูส้ร้างหรือผูผ้ลิตเกมส์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสร้างเกมส์ข้ึนมาและปรับปรุง ดูแลและพฒันาให้

เกิดความสมดุลอยูเ่สมอ 

3. Leagues คือ รายการแข่งขนัเกมส์ประเภทหน่ึง ท่ีจะจดัข้ึนท่ีใชร้ะยะเวลายาวนานและไม่ส้ินสุดใน 1 

วนั 

4. Events คือ รายการแข่งขนัเกมส์ประเภทหน่ึง ส่วนใหญ่จะเป็นรายการใหญ่ มีการแข่งขนัท่ีจบและรู้

ผลภายใน 1 วนั 

5. Channels คือ ช่องทางการเผยแพร่ภาพ เสียง วิดีโอ คอนเทนต ์บทความต่าง ๆ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึง

ขอ้มูลและคน้หาขอ้มูล รวมถึงชมการแข่งขนัไดง่้ายข้ึน 

6. Brands คือ กลุ่มของสินคา้และบริการท่ีเขา้มาสนับสนุนรายการแข่งขนัใน Leagues, Events หรือ

สนบัสนุนช่องทางของขอ้มูลในส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอีสปอร์ต เพ่ือเผยแพร่ตราสินคา้และบริการของตนเอง

ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงรายไดห้ลกัของธุรกิจอีสปอร์ตจะมาจากช่องทางน้ี 

 

ภาพรวมของวงการอสีปอร์ต 

  ภาพรวมของวงการอีสปอร์ต ในปี ค.ศ. 2018 มีมูลค่าประมาณ 900 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงิน

ไทย 2,800 ลา้นบาทโดยประมาณ ในประเทศอเมริกาตลาดอีสปอร์ตเติบโตปีละกว่า 30% ในประเทศจีนและ

เกาหลีใตเ้ติบโตปีละกวา่ 40% ดว้ยเหตุท่ีวา่เป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในหมู่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ เกมส์

ออนไลน์ยงัเติบโตได้ดีและต่อเน่ือง ส่วนตลาดเกมส์พีซีและโน้ตบุ๊ค แมว้่าจะถูกสมาร์ทโฟน แทบเล็ตหรือ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้มาทดแทน ก็ยงัไม่กระทบกบัสดัส่วนของเกมส์ในส่วนของพีซีและโนต้บุ๊คเท่าใดนกั กล่าวไดว้า่
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เป็นตลาดท่ีมีความตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ตลาดกีฬาประเภทน้ีมีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงถึง 38.2% ต่อ

ปี โดยสามารถกระจายเม็ดเงินไปสู่อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่างมหาศาล รวมไปถึงผูผ้ลิตเกมออนไลน์ 

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการเล่นเกมส์ ส่ือ โฆษณาและเงินสนบัสนุนจากธุรกิจท่ีมีกลุ่มลูกคา้ใกลเ้คียงกนั  

การเติบโตแบบกา้วกระโดดของตลาดอีสปอร์ตก่อให้เกิดอาชีพรูปแบบใหม่มากมายท่ีให้รายไดม้ัน่คง 

ยกตวัอยา่งเช่น นกักีฬาอีสปอร์ต นกัพากย ์แคสเตอร์และสตรีมเมอร์ อาชีพเหล่าน้ีสามารถสร้างรายไดต้ั้งแต่หลกั

หม่ืนถึงหลกัแสนบาท เพ่ิมข้ึนตามช่ือเสียงและประสบการณ์เช่นเดียวกบัอาชีพในวงการกีฬาอ่ืน ๆ ทัว่ไป 

 

อสีปอร์ตในประเทศไทย 

   ประเทศไทยนบัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัในดา้นอีสปอร์ตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งใน

แง่ของความนิยมต่ออีสปอร์ตดว้ยจาํนวนผูเ้ล่นมากกวา่ 16 ลา้นคน และความสามารถของนกักีฬาท่ีสามารถควา้ชยั

ชนะในการแข่งขนัระดบันานาชาติไดใ้นหลาย ๆ รายการ ในปี ค.ศ. 2017 นกักีฬาอีสปอร์ตตวัแทนประเทศไทยได้

สร้างช่ือเสียงดว้ยการเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดในการแข่งขนัเกม ROV ท่ีประเทศเวียดนาม ประเทศไทยจึงนบัวา่อยู่

ในอนัดบัตน้ ๆ ของวงการอีสปอร์ตในภูมิภาคน้ี อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา หากเปรียบกบัอุตสาหกรรม  

อีสปอร์ตในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทัว่โลก ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและเติบโตในแง่ท่ีวา่มี

ผูเ้ล่นท่ีมีศกัยภาพเป็นจาํนวนมาก แต่ผูเ้ล่นจาํนวนไม่นอ้ยยงัขาดประสบการณ์การฝึกฝนเพ่ือพฒันาเป็นนักกีฬา

อาชีพ  

ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในด้านอีสปอร์ตมากมาย หากแต่ส่วนใหญ่ยงัขาด

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการแข่งขนัโดยเฉพาะ ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาทั้ งสอง

ประการน้ี ทาํใหป้ระเทศไทยไม่สามารถเขา้ถึงการสร้างการแข่งขนัในระดบัสหพนัธ์ (League) ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีจะสามารถผลกัดนัใหน้กักีฬาอีสปอร์ตไทยเกิดการพฒันา และไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองไดเ้ช่นเดียวกบั

อีสปอร์ตในต่างประเทศและกีฬาชนิดอ่ืนๆ ส่งผลทาํให้ในปี ค.ศ. 2018 น้ี มีการเปิดตวัสนามประลองกีฬาอี

สปอร์ตแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย (Thailand E-Sports Arena) มีพ้ืนท่ี 1,000 ตารางเมตรและสามารถ

รองรับการแข่งขนัหรือกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้24 ชัว่โมง มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1,000 เมกะไบต ์พร้อมทั้งจอ 

LED ท่ีมีความละเอียดสูง มีคอมพิวเตอร์และมือถือท่ีสามารถรองรับการแข่งขนัพร้อมกนัสูงสุด 80 เคร่ือง มีการ

แข่งขันระดับ Pro Player, Semi-Pro Player, Amateur Player, E-Sports Academy เพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพของ

นักกีฬาและวงการกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยให้มีศกัยภาพไปถึงเวทีการแข่งขนัระดบัโลก และช่วงเปล่ียน

มุมมองของสงัคมท่ีมีต่อ “เด็กติดเกมส์” ใหก้ลายเป็น “โอกาสของชาติ”   

 

4. รูปแบบการตลาดด้วยอสีปอร์ต 

อีสปอร์ตถือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ของวงการกีฬา เพราะเร่ิมเขา้มาในไทยปี ค.ศ. 2000 แต่กลบั

สร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลในเวลาไม่ถึง 20 ปี ขอ้มูลจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และศูนยว์ิจยักสิกรไทยออนไลน์ ไดส้รุปขอ้มูลท่ี

น่าสนใจเก่ียวกับวงการเกมส์ว่า ธุรกิจเกมส์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 7,835 ลา้นบาท และมีแนวโน้มท่ีจะ

เติบโตข้ึนแตะพนัลา้นบาทในอีกไม่ก่ีปีนบัจากน้ี  
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อีสปอร์ตเป็นกีฬาชนิดใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก เรียกไดว้า่เป็น Start up ของวงการกีฬาโลก 

ESPN ช่องกีฬาระดบัโลกไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในงาน Web Summit 2017 วา่ทัว่โลกมีคนรับชมอีสปอร์ตจาํนวน 190 

ลา้นคน และเพ่ิมข้ึน 20 % ในทุกปี เฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีผูช้มประมาณ 10 ลา้นคนท่ีรับชมอีสปอร์ต 

อยูเ่ป็นประจาํ ดงันั้นจึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีแบรนดจ์ะเป็นสปอนเซอร์ในการจดัการแข่งขนัหรือสนบัสนุน

ทีมกีฬาอีสปอร์ต  

การขบัเคล่ือนโลกดิจิทัลตามแนวคิดการตลาด 4.0 เกิดจากกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ Youth, Women และ 

Netizens  

1. Youth เป็นกลุ่มท่ีสามารถบ่งบอกถึงเทรนด์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้กบัผูอ้าวโุสกวา่ได ้ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

ของเพลง หนงั กีฬา อาหาร แฟชัน่และเทคโนโลยี เพราะกลุ่มผูท่ี้อาวโุสจะเป็นผูท่ี้มีเวลานอ้ย และมีความต่ืนตวั

และความไวต่อเทรนด์ตํ่า ทาํให้พวกเขาใชว้ิธีดูกลุ่มคนรุ่นใหม่วา่ทาํอะไรและนิยมส่ิงใด เพราะคนกลุ่มน้ีจะเป็น

คนกลุ่มแรก ๆ ท่ีจะลองสินคา้หรือบริการใหม่ ๆ และมกัจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของนกัการตลาด เพราะถา้หาก

กลุ่มคนรุ่นใหม่ยอมรับสินคา้หรือบริการใดแลว้ ส่ิงนั้นมกัจะสามารถเขา้ถึงจุดท่ีกลายเป็นกระแสหลกัได ้

2. Women เป็นกลุ่มของผูห้ญิงในหลาย ๆ ประเทศ ผูห้ญิงเป็นผูค้วบคุมการเงินภายในบา้น และเป็นผู ้

เลือกว่าจะใช้สินคา้ยี่ห้อใดในหมวดต่าง ๆ และส่ิงท่ีผูห้ญิงตดัสินใจมกัจะเป็นส่ิงท่ีผูช้ายจะตอ้งยอมทําตาม 

เพราะวา่ผูห้ญิงเป็นกลุ่มท่ีมีความอดทนในการหาขอ้มูลของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ เพ่ือจะเลือกตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด 

3. Netizens หรือกลุ่มประชากรในอินเตอร์เน็ต เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลสูงมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่ม Digital 

Native พวกเขามีความเขา้ใจในเร่ืองการติดตอ่ส่ือสารซ่ึงกนัและกนัในโลกออนไลน์อยา่งมาก และในกระบวนการ

ของการแลกเปล่ียนขอ้มูล เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความฉลาด สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีมีต่อแบ

รนดไ์ดอ้ยา่งเป็นอิสระ พวกเขาไดส้ร้างค่านิยม กระทูแ้ละความคิดเห็นต่าง ๆ  รวมไปถึงคอนเทนตท่ี์กลุ่มประชากร

อ่ืนใหค้วามสนใจ 

 จากการขบัเคล่ือนโลกดิจิทัลท่ีเกิดจากกลุ่ม Youth, Women และ Netizens ทาํให้รูปแบบการส่ือสาร

การตลาดเปล่ียนจากแบบดั้ งเดิม (Traditional) ไปสู่ดิจิทลั (Digital) กล่าวคือ จากการแบ่งส่วนตลาดและเลือก

กลุ่มเป้าหมายนาํไปสู่การรับรู้และยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภค 

อีสปอร์ตสะทอ้นภาพการเติบโตท่ีเช่ือมโยงเทคโนโลยีใหม่ไปสู่ช่องทางการตลาดใหม่ ทาํให้นักการ

ตลาดสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และสร้างประสบการณ์ใหม่ไดห้ลากหลาย ดงันั้นอีสปอร์ตจึงเหมือนกบักีฬาตรงท่ี

เป็นเกมส์เหมือนกนั มีกฎกติกาเหมือนกนั ลกัษณะกีฬาเดิมยงัคงอยู ่แต่อีสปอร์ตจะทาํลายขอ้จาํกดัของการเขา้ถึง

และการเล่น ทาํใหค้นท่ีอายนุอ้ยกวา่ก็เล่นได ้คนท่ีไม่สมบูรณ์ทางร่างกายก็เล่นได ้ผูช้มไม่จาํเป็นตอ้งไปดูท่ีสนาม

กีฬาจริง เพียงหยิบโทรศพัทมื์อถือหรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถดูการถ่ายทอดสดได ้บางท่านอาจจะมองวา่เป็นแค่

เกมส์ชนิดหน่ึง แต่อีสปอร์ตเป็นเกมส์ออนไลน์ท่ีทาํลายขอ้จาํกดัของกีฬาเดิม ๆ และกาํลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก 

อีกทั้งยงัมีเทคโนโลยใีหม่ ๆ  อยา่ง AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) และ AI (Artificial Intelligence) 

ท่ีจะมาเสริมประสบการณ์ใหท้ั้งคนเล่นและคนดูต่อไปในอนาคต  

หากกล่าวถึงการสนับสนุนเงินทุนในการแข่งขนัอีสปอร์ตนั้น ในช่วงแรกธุรกิจท่ีจะส่งเม็ดเงินเพ่ือ

สนบัสนุนอีสปอร์ตจะถูกจาํกดัให้อยูใ่นวงของธุรกิจท่ีไดป้ระโยชน์จากอีสปอร์ตโดยตรงเท่านั้น เป็นบริษทัดา้น

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เช่น บริษทั Intel, Acer, Logitech เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัขอบข่ายผูส้นบัสนุนเร่ิมขยายตวั
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ไปสู่ช่องทางท่ีจะสามารถปฎิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายได ้และเป็นบริษทัท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ไม่วา่จะ

เป็นค่ายโทรศพัท์มือถือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เคร่ืองด่ืม ยานยนต ์ธนาคารหรือแมก้ระทัง่หน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ เช่น เคร่ืองด่ืม Coca Cola ท่ีสนบัสนุนการแข่งขนั League of Legend ในปี ค.ศ. 2016 ภายใตแ้คมเปญ 

COKE E-Sport เช่นกนักบัเคร่ืองด่ืม Redbull ท่ีสนบัสนุนเงินรางวลัในการแข่งขนั Starcraft 2 หรือแมแ้ต่แบรนด์ 

Samsung จากประเทศเกาหลี ก็สนบัสนุนการแข่งขนัอีสปอร์ต และจดัตั้งทีม Samsung E-Sport เพ่ือเตรียมพร้อม

ส่งนกักีฬาไปแข่งขนัในการแข่งขนัรายการใหญ่ ๆ  สาํหรับประเทศไทยนั้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เขา้มาสนบัสนุนการแข่งขนัอีสปอร์ตเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์และดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาเท่ียวประเทศ

ไทย รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเพ่ือภาพลักษณ์ทางด้าน

นวตักรรม รวมทั้งผลกัดนัและพฒันากีฬาอีสปอร์ตใหมี้ความกา้วหนา้ทดัเทียมกบันานาประเทศ เพราะแบรนดเ์ร่ิม

ตระหนักถึงความสําคญัของกีฬาประเภทน้ีมากข้ึน เม่ือผูเ้ล่นเพ่ิมข้ึน ผูดู้เพ่ิมข้ึน ธุรกิจก็ให้ความสนใจเพ่ิมข้ึน

เช่นกนั 

  ทั้ งน้ี ผูท่ี้ไดป้ระโยชน์จากอีสปอร์ตมิไดถู้กจาํกดัในแวดวงโฆษณาเท่านั้น แต่นาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิด

ประโยชน์กบัโจทยท์างการตลาดในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การจดักิจกรรมสนบัสนุนใหเ้ยาวชนกลา้แสดงออกอยา่ง

สร้างสรรคผ์า่นการพากยเ์กม หรือท่ีเรียกกนัวา่ แคสเกมส์ (Cast Game) การปรับภาพลกัษณ์หน่วยงานและองคก์ร

ให้ทนัสมยัข้ึนผ่านการสนบัสนุนการแข่งขนัอีสปอร์ต หรือแมแ้ต่ภาคการศึกษาท่ีสามารถเปิดหลกัสูตรใหม่เพ่ือ

สร้างความเป็นไปไดใ้หแ้ก่เยาวชนท่ีหนัมาสนใจและตอ้งการเอาจริงเอาจงัในอีสปอร์ต รวมถึงการประชาสัมพนัธ์

ให้อีสปอร์ตไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย เช่นกรณีของ “แองกร้ีเบิร์ด” (Angry Bird) แอพพลิเคชัน่เกมส์จาก

ประเทศฟินแลนด์ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกและถูกนาํไปต่อยอดเป็นสวนสนุก ภาพยนตร์และสินคา้อีกหลายประเภท 

อย่างไรก็ตาม อีสปอร์ตก็เหมือนกีฬาประเภทอ่ืนทั่วไป ถา้ไดรั้บความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งและแรงสนับสนุนท่ี

เหมาะสม อีสปอร์ตจะกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ท่ีสร้างคนใหมี้ระเบียบวินยั มีคุณภาพและสร้างช่ือเสียงใหป้ระเทศ

ไดใ้นอนาคต 

 

5. สรุป 

อีสปอร์ตถือไดว้า่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ของวงการกีฬา ทัว่โลกมีความต่ืนตวักบัอีสปอร์ตเป็น

อยา่งมาก รวมถึงในประเทศไทย ภาครัฐรับรองใหอี้สปอร์ตเป็นหน่ึงในชนิดกีฬาท่ีสามารถจดัตั้งสมาคมไดต้าม

กฎหมาย อา้งอิงจากมติของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พิจารณาเห็นชอบให้อีสปอร์ตเป็น

กีฬาชนิดท่ี 80 ท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกตอ้งตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 สอดคลอ้งกบั

นโยบายของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia – OCA) ไดพิ้จารณาเห็นชอบว่าการแข่งขนัเกม

หรืออีสปอร์ตนั้นจะไดรั้บการบรรจุลงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ โดยจะเร่ิมอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 2022 ท่ี

ประเทศจีนเป็นเจา้ภาพ 

อีสปอร์ตจะเร่ิมเขา้สู่การเป็นธุรกิจกระแสหลกัมากข้ึน โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2018 เห็นไดจ้ากการถูกหยบิ

ยกข้ึนมานาํเสนอในส่ือหลกัท่ีเขา้ถึงคนจาํนวนมาก ยกตวัอยา่งเช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขนัเกม ROV ในช่อง 

Workpoint แนวโน้มกลุ่มผูช้มของอีสปอร์ตกว่าคร่ึงเป็นคนยุคมิลเลนเนียลส์ (Millennials) และ 60% ของแฟน     

อีสปอร์ตนั้นมีอาย ุ15-39 ปี และกวา่ 38% ของแฟนอีสปอร์ตเป็นผูห้ญิง การมีแฟนคลบัทั้งผูห้ญิงและผูช้าย ทาํให้
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แบรนด์มีโอกาสเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกนั มีกาํลงัซ้ือและนกัการตลาดสามารถเขา้ถึงคนกลุ่มน้ีได้

ผ่านส่ิงท่ีพวกเขาช่ืนชอบ ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีติดตามอีสปอร์ตต่างชอบดูการแข่งขนัผ่านการถ่ายทอดสดและมี

ปฏิสัมพนัธ์สูงอย่างมากในเชิงอารมณ์ผ่านการถ่ายทอดสด ด้วยการปฏิสัมพนัธ์ท่ีสูงเช่นน้ีและพลงัของการ

ถ่ายทอดสดท่ีรวมกนั กลายเป็นโอกาสท่ีสําคญัอย่างมากของแบรนดแ์ละนกัการตลาดทั้งหลายท่ีจะเขา้ไปสร้าง   

งานครีเอทีฟและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะเขา้ไปจบักลุ่มผูบ้ริโภคน้ีเหมือนโฆษณาผ่านช่องทางอ่ืนๆ ส่ิง

สําคญัคือแบรนด์ตอ้งคิดว่าการส่ือสารแบบใดจะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปบอกต่อได ้และตอ้งคิดวิธีท่ีจะทาํให้การ

สร้างแคมเปญการตลาดผ่านการแข่งขนัอีสปอร์ตใหส้าํเร็จอีกดว้ย การใชก้ารแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) 

และการโฆษณา (Native Ads) ก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสร้างความสาํเร็จในการทาํการตลาดในอีสปอร์ตได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ควรยกระดบัการศึกษาการตลาดรูปแบบใหม่ดว้ยอีสปอร์ต เพ่ือสะทอ้นความสาํคญัในการยกระดบั

คุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ตามบริบทสงัคมประเทศไทย 4.0 

6.2 ควรมีการวิจยัและพฒันาการศึกษาการตลาดรูปแบบใหม่ดว้ยอีสปอร์ตในเชิงลึกในแต่ละประเภท 

รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในอีสปอร์ตท่ีมีบริบทความสนใจเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนัไป เพ่ือนาํไปปรับใชใ้หเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.3 ควรมีการจัดทาํยุทธศาสตร์ธุรกิจสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดรูปแบบใหม่ด้วยอีสปอร์ตของ

ประเทศไทย เพ่ือใหน้กัการตลาดดิจิทลัตระหนกัถึงศกัยภาพของตลาดอีสปอร์ต และสามารถมองเห็นภาพอนาคต

ของอีสปอร์ตไดช้ดัเจนข้ึน 
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การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ : เร่ืองราวความน่ากลวัในสังคมออนไลน์ 

Cyber Bullying: Horror Stories in the Cyber Society 
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บทคัดย่อ 

 สังคมออนไลน์ทําให้การรับรู้และส่งต่อข่าวสารรวดเร็วอย่างมาก ควบคู่กับการพัฒนาการทาง

เทคโนโลยี แต่ความรวดเร็วน้ีอาจทาํใหข้อ้มูลหรือข่าวสารมากมายท่ีถูกส่งต่อเพียงแค่กดแชร์ โดยไม่ไดรั้บการ

ตรวจสอบ หลายคนเม่ือไดรั้บข่าว รูปภาพหรือขอ้มูลเร่ืองใด ๆ มา ทาํให้เกิดความเช่ือ แสดงความคิดเห็นใน

ทิศทางลบโดยไม่มีการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความมีส่วนร่วม แสดงตนว่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ รวมถึงกดแชร์

ในทนัที โดยไม่ไดต้รวจสอบก่อนวา่ข่าวดงักล่าวนั้นจริงหรือไม่ ทาํให้เกิดรูปแบบความรุนแรงท่ีมีพฒันาการมา

จากสงัคมออนไลน์ในรูปแบบใหม่ นัน่คือ การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ (Cyber Bullying) เป็นอีกหน่ึงเร่ืองราวความ

น่ากลวัในสังคมออนไลน์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนแพร่หลาย ถือเป็นอาวธุท่ีร้ายแรงรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถทาํลายความสุข 

และทาํลายชีวิตของผูอ่ื้นไดโ้ดยผูท่ี้กระทาํไม่ตอ้งออกแรง การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ เร่ืองราวความน่ากลวัใน

สงัคมออนไลน์ เป็นภยัเงียบท่ีคุกคามสงัคมไทยและสงัคมโลกท่ีทวคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกวนั ดงันั้นเพ่ือก่อใหเ้กิด

ความตระหนักและเขา้ใจสาเหตุ รูปแบบของการเกิดข้ึน ผลกระทบและวิธีจดัการปัญหาของกลัน่แกลง้ทางไซ

เบอร์ จึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งต่ืนตวัและรู้เท่าทนั ใหค้วามเคารพสิทธิความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น เพราะทุก

คนต่างมีขอ้บกพร่อง ไม่ใช่เร่ืองสนุกท่ีเอาความบกพร่องของผูอ่ื้นมาประจานดว้ยความคึกคะนอง และตอกย ํ้า

เพ่ือให้ผูอ่ื้นเกิดความสูญเสีย ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงในการทาํร้ายร่างกาย หรือจนสูญเสียชีวิตของผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบจากการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ 

 

คําสําคัญ: การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์, สงัคมออนไลน์ 

 

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 

ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางพ้ืนฐานในการส่ือสารในสังคม คนในสังคมสามารถแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสารผ่านการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 

คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา ซ่ึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถูกพฒันาให้สามารถทาํหน้าท่ี

หลายอยา่งไดใ้นเคร่ืองเดียวกนั ทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวดีิโอ การอพัโหลดเน้ือหาสู่อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ หรือ Social Media ปัจจยัสนบัสนุนดงักล่าวเอ้ือใหผู้ค้นทุกเพศ ทุกวยั สามารถสร้างเครือข่ายทางสงัคม

ไดง่้ายข้ึน จึงเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเม่ือปัจเจกมาอยูร่วมกนัในสงัคม ปัจเจกจะกระทาํความผิดพลาดข้ึนมา มนุษยจึ์ง

ประดิษฐม์าตรการการลงโทษทางสงัคมเพ่ือลงโทษผูท่ี้กระทาํผิด คือ “การกลัน่แกลง้” (Bullying) เช่น การท่ีบุคคล

จะตอ้งถูกโกนผม หากทราบวา่ผูน้ั้นมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือผูต้อ้งหาในยคุกลางจะตอ้งถูกบงัคบัใหส้วม

หมวกกรวยสูง ในขณะท่ีคดีความอยูใ่นระหวา่งการไต่สวน เป็นตน้ ทั้งหมดเป็นการทาํเพ่ือสร้างความอบัอายต่อ

สาธารณะ” (Public Humiliation) เพ่ือกดดนัผูก้ระทาํผิดใหห้ลาบจาํ ไม่กระทาํพฤติกรรมแบบน้ีอีก และเม่ือสงัคม

ถูกขบัเคล่ือนดว้ยอินเทอร์เน็ตผา่นระบบเครือข่ายสงัคมท่ีขอ้มูลข่าวสารเดินทางไดอ้ยา่งรวดเร็วในระดบัวนิาที ทาํ

ให้การกลัน่แกลง้ไม่ถูกจาํกดัอยูใ่นพ้ืนท่ีเฉพาะแต่อยา่งใด แต่กลายเป็นการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ ซ่ึงสร้างความ

อบัอายในทุกมิติชีวิตของเป้าหมาย และอาจยกระดบัไปสู่ความรุนแรงในอนาคตอนัใกล ้การติดต่อส่ือสารผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดา้นท่ีมีทั้งผลดีและผลเสีย เป็นทั้งส่ือในการติดต่อส่ือสารกนั 

แต่อาจเกิดผลเสียไดห้ากใชไ้ปในทางท่ีผิด 

ทศันคติของเด็กและเยาวชนต่อพฤติกรรมการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ในประเทศไทย กลุ่มท่ีพบการกลัน่

แกลง้ทางไซเบอร์จาํนวนมาก คือ กลุ่มเด็กวยัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยจะเป็นการกลัน่แกลง้ในลกัษณะ

ด่าทอ เปิดเผยความลบัของเพ่ือนและเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริง นิดา้โพลไดเ้ก็บขอ้มูลจากเยาวชนท่ีมีอายไุม่

เกิน 25 ปี แสดงให้เห็นวา่เยาวชนส่วนใหญ่พบเห็นการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ในลกัษณะการด่าทอ พูดจาให้ร้าย

ใส่กนัมากถึง 29.18% หรือเกือบ 1 ใน 3 ของเยาวชนทั้งหมด และหัวขอ้ประสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการกลัน่

แกลง้ทางไซเบอร์ พบว่ามีเยาวชน 12.24% เป็นผูถู้กกระทาํ และอีก 5.24% ยอมรับว่าเคยเป็นทั้งผูก้ระทาํและ

ผูถู้กกระทาํ หากนาํมารวมกนัจะพบวา่มีเยาวชน 17.48% มีโอกาสท่ีจะมีสภาพจิตใจท่ีย ํ่าแยไ่ด ้หากไม่ไดรั้บการ

ดูแลเอาใจใส่ท่ีดีพอ งานวิจยัจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซ่ึงสํารวจเด็กไทยระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี1-3 

จาํนวน 1,149 คน โดยเด็ก 45% บอกวา่มีประสบการณ์ถูกกลัน่แกลง้ในโลกออนไลน์อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
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ซ่ึงเป็นสถิติท่ีมากกวา่ประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น รูปแบบท่ีถูกกระทาํมากท่ีสุด คือ ถูกตั้งฉายาและลอ้เลียน 

คิดเป็น 79% พฤติกรรมลักษณะน้ีมักเกิดข้ึนจากการนําปมด้อย นิสัยส่วนตัว หรือลักษณะทางร่างกายของ

ผูถู้กกระทาํมาสร้างความอบัอาย อนัดบัสอง คือ ถูกเพ่ือนเพิกเฉยไม่ใส่ใจ คิดเป็น 54% เช่น ตดัความสมัพนัธ์ออก

จากกลุ่มเพ่ือนฝงู ซ่ึงถือวา่มีผลต่อภาวะจิตใจของเด็กในวยัน้ีมาก เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีเพ่ือนมีอิทธิพลเป็นอยา่งสูง 

การถูกกระทาํในรูปแบบน้ีอาจส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกแปลกแยกได ้อนัดบัสาม คือ ถูกดูหม่ินไม่ใหค้วามเคารพ คิด

เป็น 46% เด็กหลายคนถูกเพ่ือนด่าทอดว้ยถอ้ยคาํหยาบคายและถูกคุกคามดว้ยการข่มขู่ ซ่ึงนอกจากส่งผลให้เกิด

บาดแผลในใจแลว้ ยงัทาํให้ผูถู้กกระทาํอาจเคารพในตวัเองนอ้ยลง ทั้งน้ี เม่ือเกิดปัญหาข้ึน เด็กเลือกท่ีจะปรึกษา

เพ่ือนมากท่ีสุด คิดเป็น 89% ปรึกษาผูป้กครอง คิดเป็น 59% และ ปรึกษาญาติพ่ีนอ้ง คิดเป็น 41% ท่ีน่าสนใจคือ ครู

ซ่ึงเป็นผูท่ี้ถูกคาดหวงัวา่ จะตอ้งรับหนา้ท่ีดูแลเด็กภายในโรงเรียน กลบัเป็นตวัเลือกลาํดบัสุดทา้ยท่ีเด็กจะเขา้ไป

ปรึกษาดว้ย   จะเห็นไดว้า่ปัญหาการกลัน่แกลง้กนับนโลกออนไลน์นั้นน่ากงัวลมากกวา่ในชีวิตจริง เพราะเน้ือหา

หรือขอ้มูลต่าง ๆ สามารถแพร่กระจายไปไดอ้ย่างรวดเร็วและควบคุมไดย้าก สังคมควรช่วยกนัสร้างค่านิยมท่ี

ส่งเสริมใหเ้ด็กเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น อีกทั้งผูป้กครองควรช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตวัเอง (Self-

Esteem) ใหก้บัเด็กดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ไม่จาํเป็นวา่ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์จะตอ้งจบชีวิตดว้ยการฆ่าตวั

ตายเท่านั้น บางรายท่ีเขม้แข็ง ไดรั้บการดูแลจากครอบครัวและคนรอบขา้งท่ีดี ก็สามารถผ่านพน้ช่วงเวลาอนั

เลวร้ายตรงนั้นมาได ้ในประเทศไทย เร่ืองน้ียงัไม่ไดถู้กให้ความสาํคญัมากนกั ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือ ทุกวนัน้ีเหยื่อ

ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กประถมศึกษา หรือวยัรุ่นท่ียงัไม่มีวฒิุภาวะมากพอ อีกทั้งยคุสงัคมออนไลนท่ี์เด็กประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาสามารถเข้าถึงส่ือต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ง่าย ยิ่งทําให้เกิดความเส่ียงสูงข้ึน หากสังคมยงัไม่ให้

ความสําคัญหรือตระหนักถึงปัญหาน้ีอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อ มีโอกาสทําร้ายตัวเอง การ

เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมการแสดงออกเป็นไปในทางลบ รวมถึงตดัสินใจฆ่าตวัตาย ซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ส่ิงท่ีควรทาํตอนน้ี คือ การเตรียมตวัรับมือกบัปัญหาน้ีให้พร้อม เฝ้าสังเกตบุคคล หรือเยาวชน

รอบขา้ง ใส่ใจและทาํความเขา้ใจเด็กท่ีอยูใ่นช่วงอายกุลุ่มเส่ียง จึงจะถือเป็นการเร่ิมตน้รับมือกบัการกลัน่แกลง้ทาง

ไซเบอร์อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือศึกษารูปแบบของการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ เร่ืองราวความน่ากลวัในสงัคมออนไลน ์

(2)  เพ่ือศึกษาสาเหตุ ผลกระทบและวธีิการจดัการกบัปัญหาจากการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์  

 

3. รูปแบบของการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์  

รูปแบบของการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ มีทั้งการใส่ร้ายป้ายสี การใชถ้อ้ยคาํหยาบคายต่อวา่ผูอ่ื้นหรือการ

ส่งต่อขอ้มูลลบั เพ่ือทาํให้ผูอ่ื้นเสียหายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการส่งขอ้ความ (Text Message) คลิป

วีดิโอ (Video Clip) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เพ่ือทาํให้ฝ่ายท่ีถูกกระทาํรู้สึกอบัอาย เจ็บปวดและไดรั้บ

ผลกระทบทางจิตใจ 
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ปัจจุบนัการใชพ้ื้นท่ีไซเบอร์ในการกระทาํในลกัษณะของการรังแกหรือคุกคามผูอ่ื้น โดยมีเจตนาท่ีจะ

สร้างความทุกข์ ความตึงเครียดของอารมณ์หรือการทําร้ายความรู้สึกของผูอ่ื้นนั้นมีปริมาณมากข้ึนทั่วโลก 

ปรากฏการณ์เกิดการรังแกกนัในพ้ืนท่ีไซเบอร์จากทัว่ทุกมุมโลกกลายเป็นเร่ืองด่วนท่ีทุกฝ่ายตอ้งเขา้ไปจดัการดูแล 

เพราะปัญหาดงักล่าวไดค้ร่าชีวติเด็กและวยัรุ่นทัว่โลกไปแลว้มากมาย จากการศึกษาของ The National Children’s 

Bureau เปิดเผยวา่เด็กและวยัรุ่นในช่วงอาย ุ10-19 ปี ในประเทศองักฤษ จาํนวน 1 ใน 5 คนไดรั้บผลกระทบจาก

การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ และพบวา่เพศหญิงจะตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงมากกวา่เพศชาย และจากการศึกษา

ของ The Chinese University of Hong Kong พบวา่ 1 ใน 3 ของนกัเรียนเคยเป็นเหยือ่การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์  

การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์เป็นความรุนแรงท่ีอาจทราบหรือไม่ทราบว่าใครเป็นผูก้ระทาํ ซ่ึงผูก้ระทาํ

สามารถทาํความรุนแรงกบัใคร ท่ีไหนหรือเม่ือใดก็ได ้เพราะในโลกไซเบอร์ ผูรั้งแกไม่ไดเ้ผชิญหน้ากบัเหยื่อ

โดยตรง จึงสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอด 24 ชัว่โมงและท่ีสําคญัเป็นการกระทาํแบบต่อเน่ือง มิใช่คร้ังเดียวจบ การ

แกลง้กนัทางไซเบอร์ มองเผิน ๆ อาจคิดวา่ไม่สาํคญัอะไร ผูรั้งแกและสังคมมกัมองวา่ไม่ใช่เร่ืองใหญ่เพราะไม่ได้

มีความรุนแรงเกิดข้ึน แต่หลายคร้ังท่ีข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพต์่าง ๆ กล่าวว่า ความรุนแรงส่วนมากมี

จุดเร่ิมตน้จากพฤติกรรมยัว่ย ุการถูกทาํลายความมัน่ใจหรือถูกลดทอนคุณค่าในตวัเอง บวกกบัอารมณ์ท่ีหุนหัน

พลนัแล่นของผูถู้กกระทาํ ณ เวลานั้น อีกทั้งวุฒิภาวะท่ีไม่มีภูมิคุม้กนัมากพอ ย่อมสามารถยกระดบัคาํพูดท่ีเป็น

ตวัอกัษรไปสู่ความรุนแรงได ้

 

รูปแบบการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ แบ่งเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

1. Gossip: การส่งขอ้ความนินทาเพ่ือน ทาํใหเ้พ่ือนเกิดความเสียหาย 

2. Exclusion: การไล่บางคนออกจากกลุ่มออนไลน์ เช่น กลุ่มไลนห์รือกลุ่มเฟสบุ๊ค 

3. Nation: การแอบเขา้ไปใน Log in ของผูอ่ื้นและโพสตข์อ้ความใหเ้จา้ของ Account เสียหาย คนรอบตวั

เขา้ใจผิด เช่น กรณีเด็ก Log in Facebook ไวท่ี้ร้านเกมแลว้ลืม Log out จนมีคนมาเล่นคอมพิวเตอร์ต่อแลว้โพสต์

ประกาศวา่เด็กคนนั้นขายตวั ทาํใหเ้ด็กเส่ือมเสียช่ือเสียง 

4. Harassment: การวา่กล่าวดว้ยถอ้ยคาํหยาบคาย ตอกย ํ้าปมดอ้ย ทาํใหเ้สียความมัน่ใจ  

5. Cyber Stalking: การส่งขอ้ความ รูป วิดีโอท่ีทาํให้คนอ่ืนอบัอายบนโลกอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการ

ข่มขู่ เช่น กรณีผูห้ญิงไปร่วมกิจกรรมของท่ีทาํงานท่ีริมทะเลแลว้ใส่บิกินี ผูช้ายท่ีทาํงานเดียวกนัแอบถ่ายรูปไวแ้ลว้

วจิารณ์รูปร่างของผูห้ญิงใน Facebook และคนอ่ืนมาร่วมวจิารณ์ดว้ย 

6. Outing and Trickery: การหยอกล้อ ย ัว่โมโห จนอีกฝ่ายเผยความลับท่ีน่าอายของตวัเองบนโลก

ออนไลน ์

7. Cyber Threat: การท่ีเห็นการกลัน่แกลง้และรังแกกนับนโลกออนไลน์แลว้เขา้ไปร่วมดว้ย 

 

 จากผลวิจยัจากองคก์รต่อตา้นการกลัน่แกลง้บนโลกออนไลน์จากองักฤษ (Ditch The Label) จากกลุ่ม

ตวัอย่างอายุ 12-20 ปี จาํนวน 10,020 คน ระบุว่าการคุกคามและการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ ถือเป็นปัญหาท่ี

แพร่กระจายอย่างมากตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ผลสํารวจพบว่า 42% ถูกกลัน่แกลง้บนอินสตาแกรม 

(Instagram) 37% ถูกกลั่นแกล้งบนเฟสบุ๊ค และ 31% ถูกกลั่นแกล้งบน Snap Chat ขณะท่ี Youtube เป็น
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แพลตฟอร์มท่ีมีการกลัน่แกลง้นอ้ยท่ีสุด คิดเป็น 10% และยงัมีสถิติอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ คือ กวา่ 50% ของผูท้าํแบบ

สํารวจเคยถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ 50% ของคนท่ีถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ มีประเด็นในเร่ืองภาพลกัษณ์

ภายนอก รูปร่างหนา้ตา ความสูง สีผิว นํ้ าหนกั 27% ถูกกลัน่แกลง้โดยการนาํภาพและวดีิโอส่วนตวัไปเผยแพร่บน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และ 24% ถูกกลัน่แกลง้ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวับนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

 

สาเหตุของการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 

สมยัก่อนโลกรับรู้ข่าวสารผา่นโทรทศัน ์วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ส่ือมวลชนจะทาํงานในระบบท่อ (Pipeline) 

กล่าวคือ ขอ้มูลข่าวสารจะไม่สามารถเผยแพร่ออกไป หากผูท่ี้ควบคุมไม่อนุญาต ทาํใหส่ื้อมวลชนตอ้งเสนอขอ้มูล

ข่าวสารอยา่งไร้อคติ ตามพ้ืนฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณส่ือ มีมาตรการควบคุมอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน

ชดัเจน แต่ปัจจุบนัโลกขบัเคล่ือนดว้ยอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีประโยชน์คือทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ทุกคนมีสมาร์ทโฟน 

ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัมากมาย ไม่วา่จะเป็นการถ่ายรูป อดัวิดีโอ บนัทึกเสียงและสามารถอพัโหลดขอ้มูล

ไปสู่อินเทอร์เน็ตไดใ้นแทบจะทนัที ทาํใหทุ้กคนทาํตวัเหมือนส่ือมวลชนแขนงใดแขนงหน่ึง แต่เป็นส่ือมวลชนท่ี

ยงัไม่ไดจ้ดัระเบียบหรือมีจรรยาบรรณ ขอ้เสียของอินเทอร์เน็ต คือ ไม่สามารถควบคุมดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงมีการ

เผยแพร่เน้ือหาท่ียงัมิไดถู้กกลัน่กรองหรือไม่สมควรออกไปโดยท่ีไม่ย ั้งคิด และท่ีสาํคญัคือปราศจากความรู้สึกผิด

ใด ๆ อีกทั้งความเป็นนิรนามของพ้ืนท่ีไซเบอร์ ทาํให้มีความกลา้มากข้ึนท่ีจะรังแกกนั ผูก้ระทาํไม่ตอ้งเปิดเผย

ตวัตนท่ีแทจ้ริง ในขณะเดียวกนักลบัสร้างตวัตนใหม่มาหลอกลวงคนอ่ืนได ้ส่งผลให้พวกเขาสามารถรุกรานคน

อ่ืนไดอ้ยา่งสาธารณะ โดยท่ีไม่ตอ้งระวงัผลกระทบจากการไปทาํร้ายผูอ่ื้น  

 

4. ผลกระทบของการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 

ประเด็นท่ีทาํให้ทั่วโลกสนใจประเด็นการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ คือ “เหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ใน

โรงเรียนไฮสคูลโคลมัเบีย” (Columbia High School Massacre) เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2542 เหตุการณ์คร้ังน้ี

ไม่ใช่การก่อการร้ายเพ่ือเรียกร้องใด ๆ จากองคก์รสงคราม แเต่เกิดจากนกัเรียน 2 คน ช่ือ อิริค แฮริส (Eric Harris) 

และไดแลน เคลโบล์ (Dylan Klebold) ท่ีตกเป็นเป้าหมายของการกลัน่แกลง้ในโรงเรียนบ่อยคร้ัง เหตุสะเทือน

ขวญัดงักล่าวเกิดจากการท่ีทั้งสองช่ืนชอบในเกมคอมพิวเตอร์ Doom เป็นอยา่งมาก เขาเลือกท่ีจะเล่มเกมในเวลา

เลิกเรียนมากกวา่ไปเท่ียวพูดคุยกบัเพ่ือนฝูง จึงโดนเพ่ือนร่วมหอ้งลอ้เลียนถึงพฤติกรรมแปลก ๆ ของเขา วนัหน่ึง

เขาพบปืนอตัโนมติัหลายกระบอกแขวนอยูท่ี่บา้น เขาจึงนาํไปโรงเรียนและกราดยิงใส่นกัเรียนและอาจารยอ์ยา่ง

ไม่เลือกหนา้ ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติ 13 ศพ และบาดเจ็บกวา่ 24 คน ก่อนท่ีทั้งคู่จะยงิตวัตาย 

อีกหน่ึงกรณีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การลอ้เล่นเพียงนอ้ยนิด สามารถลุกลามจนทาํใหเ้หยื่อเลือกท่ีจะไม่มีชีวติ

อยู่คือ ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 ไทเลอร์ ครีเมนต์ (Tyler Clementi) วยั 18 ปี นักศีกษามหาวิทยาลยั Rutgers 

University ในประเทศสหรัฐอเมริกา คืนหน่ึงเขาไดเ้อ่ยปากขอรูมเมทว่าเขาตอ้งการใชห้้อง ดว้ยความท่ีรูมเมท

สงสัยเลยแอบเปิดโน้ตบุคท้ิงไวใ้นห้อง แลว้ไปดูเว็บแคมจากท่ีอ่ืน เพ่ือจะได้เห็นว่าไทเลอร์กาํลงัจะทาํอะไร 

กลายเป็นวา่เขาพาเพ่ือนผูช้ายมาท่ีหอ้งแลว้จูบกนั รูมเมทเห็นดงันั้นจึงทวติขอ้ความวา่ ไทเลอร์เป็นชายรักร่วมเพศ 

อีกทั้งยงัเชิญชวนชาวเน็ตคนอ่ืนมาร่วมดูไทเลอร์ผ่านเวบ็แคมไปพร้อม ๆ กนั หลงัจากคืนนั้นผ่านไป ไทเลอร์

เครียด ขาดความมัน่ใจและจิตตก จนสุดทา้ยตดัสินใจกระโดดนํ้ าฆ่าตวัตายบนสะพานจอร์จวอชิงตนัใน 2 วนั
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ต่อมา การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ไม่ไดเ้กิดกบัเด็กเละเยาวชนเท่านั้น ภยัคุกคามชนิดน้ียงัสามารถเกิดกบัผูท่ี้บรรลุ

นิติภาวะได ้โดยเฉพาะคนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและบุคคลสาธารณะ มีศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศเคยประสบ

ปัญหาโดนคุกคามบนโลกออนไลน์จนตอ้งหยุดใชช่้องทางออนไลน์ของตวัเอง ยกตวัอย่างเช่น เอ็ด ชีแรน (Ed 

Sheeran) ประกาศหยดุการใชบ้ญัชีออนไลน์ในปีค.ศ. 2015 เพราะไม่อยากให้ขอ้ความเชิงลบจากแฟนเพลงท่ีไม่

ชอบภาพลักษณ์ของเขาเป็นการส่วนตัว มาทําร้ายความรู้สึกของเขาจนส่งผลกระทบต่อการทํางานเพลง 

เช่นเดียวกับอะเดล (Adele) ศิลปินชาวองักฤษท่ีถอนตวัออกจากบญัชีออนไลน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เพราะมีคน

จาํนวนมากลอ้เลียนเร่ืองนํ้ าหนกัของเธอและพดูถึงลูกชายของเธอในแง่ลบ 

ไม่จาํเป็นว่า การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์จะเกิดกบัเป็นบุคคลสาธารณะเสมอไป คนธรรมดาก็ตกเป็น

เหยื่อของภยัน้ีได ้เม่ือธันวาคมปี พ.ศ. 2557 โลกออนไลน์และเว็บไซต์ช่ือดงัหลายแห่งไดแ้ชร์ภาพนายจิรวุฒิ   

ลิมปนาทไพศาล อายุ 28 ปี หนุ่มพนักงานโรงแรมแห่งหน่ึงย่านสุขุมวิท ท่ีใส่รองเทา้ท่ีมีรูขนาดใหญ่ พร้อมตั้ง

ขอ้สงัเกตวา่ รูรองเทา้ดงักล่าวอาจจะเป็นท่ีเก็บซ่อนกลอ้ง เพ่ือแอบถ่ายใตก้ระโปรงสุภาพสตรี ผลลพัธ์จากการเเชร์

ขอ้มูลเหล่าน้ีทาํให้นายจิรวฒิุ ตกเป็นจาํเลยของสังคม ทั้งท่ีความจริงไม่มีการติดกลอ้งท่ีรองเทา้เเต่อยา่งใด การท่ี

รองเทา้ขาดเพราะไปช่วยเพ่ือนซ่อมแอร์ จนเจา้ตวัตอ้งรีบเขา้แจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจบางนา วา่

เร่ืองท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นความจริงแต่อยา่งใด และเตรียมท่ีจะเอาผิดกบัผูท่ี้โพสตก์ล่าวหาจนตนเองไดรั้บความเสียหาย 

ไม่สามารถใชชี้วติไดต้ามปกติ 

 

มาตรการยบัยั้งการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ในประเทศไทย 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขไดแ้นะนาํวิธีการรับมือกบัการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ คือ “2 ไม่ 1 

เตือน” หมายถึง ไม่ส่ือสารหรือตอบโตก้บัเน้ือหาใด ๆ ท่ีเขา้ข่ายว่าจะก่อให้เกิดความรุนแรง ไม่ส่งต่อหรือแชร์

เน้ือหาท่ีจะสร้างความเกลียดชงัและเตือนบุคคลท่ีใชเ้น้ือหารุนแรงดว้ยความสุภาพและเคารพ ทั้งน้ี ภาคเอกชนก็มี

ความพยายามท่ีจะรวมตัวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว “โครงการ Stop Bullying: เลิฟแคร์ไม่รังแกกัน” เป็น

โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กับบริษทัโทเทิล แอ็คเซ็ส   

คอมมูนิเคชัน่ (DTAC) และมูลนิธิ Path2Health เพ่ือให้บริการปรึกษาผา่นหอ้งแชทออนไลน ์เพ่ือลดการใชค้วาม

รุนแรงและการรังแกกนัในกลุ่มเยาวชน ช่วยเหลือเยาวชนท่ีกาํลงัเผชิญหรือไดรั้บผลกระทบจากการรังแกกนั ทั้ง

ในโลกออนไลน์และออฟไลน์ หรือท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัเยาวชนเอง ให้ไดรั้บขอ้มูล แนวทางการจดัการและความ

ช่วยเหลืออยา่งเป็นมิตรจากเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิ P2H ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานในดา้นน้ีเป็นอยา่งดี 

 

แนวทางการแก้ปัญหาการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 

 การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผูถู้กกลัน่แกลง้ ทาํให้เกิดความอบัอาย เสียใจ 

ผิดหวงัและเกิดความขดัแยง้ ซ่ึงส่งผลกระทบถึงความสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง รวมถึงผูท่ี้ทราบเร่ืองราวท่ีเป็น

ความลบัของผูถู้กกลัน่แกลง้ หากปัญหาเหล่าน้ีบานปลาย ทาํให้ผูถู้กกระทาํไม่กลา้สู้หนา้ในสังคม ยอ่มทาํให้เกิด

อาการคิดมาก ตลอดจนถึงการทาํร้ายร่างกายตนเองหรือกระทัง่ฆ่าตวัตาย ดงันั้นครอบครัวของผูถู้กกลัน่แกลง้ทาง

ไซเบอร์จึงเป็นฟันเฟืองสําคญัท่ีตอ้งคอยสังเกตพฤติกรรม อาการบ่งช้ีต่าง ๆ เช่น เก็บตวั พฤติกรรมเปล่ียนไป 

พูดจาน้อยลง ไม่สดใสร่าเริงเหมือนอย่างท่ีควรจะเป็น หากพบเจอพฤติกรรมขา้งตน้ คนในครอบครัวควรถาม 
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แมว้า่ผูถู้กกระทาํจะไม่ยอมเล่าใหฟั้ง ครอบครัวตอ้งแสดงความสนใจ ใส่ใจและใหก้าํลงัใจเพ่ือสร้างความไวเ้น้ือ

เช่ือใจใหผู้ถู้กกระทาํเล่าความจริงใหฟั้ง เพ่ือใหค้ลายความกงัวลและใหค้าํปรึกษา แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี หาก

การกระทํามีความรุนแรงถึงขั้นละเมิดกฎหมาย ครอบครัวจะเป็นส่วนสําคญัท่ีจะบรรเทาความรุนแรงและ

ผลกระทบจากคนรอบขา้งใหผู้ถู้กกระทาํกา้วพน้จากวกิฤตน้ีได ้

  

5. สรุป 

 สาเหตุของการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์เกือบทั้งหมดเร่ิมจากความขดัแยง้ ความเห็นต่างหรือกรณีพิพาท

กนัระหว่างสองคน และลุกลามจนเป็นชนวนของการรังแกกนัต่อในโลกออนไลน์ นอกจากน้ี ผูค้นยงัเขา้ใจวา่

สังคมออนไลน์ คือ พ้ืนท่ีส่วนตวัท่ีระบายความรู้สึกได ้ถอ้ยคาํท่ีใชโ้พสต์จึงรุนแรง สามารถโพสตเ์สียดสีหรือ

สร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายและแสดงอารมณ์แง่ลบออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมถึงปัจจุบนัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

สามารถทาํไดง่้ายข้ึนในช่องทางออนไลน์ ทาํใหช่้องทางต่าง ๆ เตม็ไปดว้ยข่าวปลอมและขอ้มูลเทจ็ สร้างความเช่ือ

ไปในทิศทางท่ีผูป้ล่อยข่าวตอ้งการให้ผูค้นหลงเช่ือ เพ่ือหวงัประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ดงันั้นทุกคนควรเฝ้า

ระวงัขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งต่อกนับนสงัคมออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นประเด็นท่ีน่าตกใจ ตอ้งสงสยั หรือกระทบต่อความ

เขา้ใจของประชาชน รวมถึงการสร้างลกัษณะนิสัยในการใชส้ังคมออนไลน์ดว้ยการเช็คก่อนแชร์ ตรวจสอบข่าว

ต่าง ๆเบ้ืองตน้ ท่ีสําคญัคือตอ้งใชว้ิจารณญาณในการรับข่าวสาร ไม่ควรเช่ือขอ้มูลจากแหล่งข่าวท่ีไม่น่าเช่ือถือ

ในทนัที ส่วนการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนืนั้น ทุกภาคส่วนในสงัคมควรร่วมมือกนัสร้างและปลูกฝังวฒันธรรมใหม่ใน

สังคมไทย เพ่ือสร้างจิตสาํนึกในการใชส้ังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค ์มากกวา่เป็นอาวธุในการทาํลายคู่ขดัแยง้ 

เพ่ือใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมท่ีปราศจากการกลัน่แกลง้กนั ใหเ้กียรติและเคารพซ่ึงกนัและกนั  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ควรศึกษาผลกระทบและการเยียวยาของพฤติกรรมการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ เพ่ือสะท้อน

ความสาํคญัของปัญหาใหผู้ป้กครองและโรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัประเด็นการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ 

6.2 สถานศึกษาควรใหค้วามรู้ถึงความน่ากลวัของการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ และบรรจุเป็นหลกัสูตร

เพ่ือให้นกัเรียนนกัศึกษาตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการกระทาํและการถูกกระทาํของการกลัน่แกลง้ทาง

ไซเบอร์ 

6.3 หน่วยงานของรัฐหรือภาคประชาสังคม ควรเขา้มามีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างการ

ตระหนกัรู้และใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่เยาวชนเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์  

6.4 การกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์มีพฒันาการตามสังคมออนไลน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกวนั ดงันั้นควรมี

การศึกษาเจาะลึกรูปแบบการถูกกลัน่แกลง้ทางไซเบอร์ตามเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละประเภท เพ่ือเป็น

กรณีศึกษา เฝ้าระวงัและวางแผนแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
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