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บทคัดย่อ 
 ทรัพยสิ์นท่ีผูก้ระท าความผิดถูกยึดเป็นของกลางในคดียาเสพติดอาจถูกริบตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 32, 33 และพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 บ่อยคร้ังท่ีเจา้พนกังานยึดไดท้รัพยสิ์น
ซ่ึงผูก้ระท าความผิดไดใ้ชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผิด หรือยึดไดท้รัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระท า
ความผิดในคร้ังก่อนความผิดท่ีถูกฟ้อง แต่เม่ือคดีมาถึงศาล ศาลกลบัใชห้ลกัการตีความกฎหมายท่ีเคร่งครัดโดย
เห็นว่าทรัพยสิ์นนั้นมิใช่ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าหรือไดใ้ช้ในการกระท าความผิดในคร้ังท่ีถูกฟ้อง หรือมิใช่เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้หรือวตัถุอื่นใดซ่ึงไดใ้ชก้ระท าความผิดในคดีท่ีถูกฟ้องโดยตรง จึงไม่ริบและยงัคืนทรัพยสิ์นนั้นให้แก่
เจา้ของ ก่อให้เกิดความรู้สึกของสังคมท่ีไม่ดีต่อศาล จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุง
แก้ไข ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ามีทางเลือกอยู่ 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ เปล่ียนแนวคิดการตีความว่าการริบ
ทรัพยสิ์นนั้นมิใช่เป็นเร่ืองโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นเร่ืองของวิธีการเพื่อความปลอดภยัรวมอยูด่ว้ย 
ส่วนแนวทางท่ีสอง คือ แกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารริบทรัพยสิ์นตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ให้ครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระท าความผิดในคร้ังก่อนความผิดท่ี
ถูกฟ้อง เพื่อให้ศาลใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการริบทรัพยสิ์นในคดีความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด, โทษริบทรัพยสิ์น 
 

ABSTRACT 
 Property seized by the offender in a drug case may be forfeited under the Penal Code Section 32, 33 
and the Narcotics Act B.E. 2522, Section 102. The officer has often seized the property which the offender has 
used or intended for use in the offense or seize the property which a person has acquired by having committed an 
offense the previous time. But when the offense was charged the case to court, the court instead used a very 
strictly legal interpretation of that property was not the property acquired or used in the commission of an offense 
when it was charged or not a tool, appliance or any other object which was used to commit an offense in a case 
that was filed directly, therefore not forfeiting and still returning the property to the owner which creates a bad 
feeling of society towards the court. It is therefore important to study in order to determine a solution. The results 
of the study founded that there are two options. The first one is to change the concept of confiscation that bribery 
is not the only criminal penalty, but also a matter of methods for safety included. The second approach is to amend 
the rules for confiscation of property under the provisions of the Narcotics Act B.E. 2522, Section 102, to cover 
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the property acquired by a person who has committed an offense the previous time the offense was filed. This is 
to be used by the court as an effective tool for forfeiting property in drug-related offenses. 
 
Keywords: forfeiture of property in drug cases, penalties for forfeiting property 
 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 การริบทรัพยสิ์นผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดนบัเป็นมาตรการหน่ึงท่ีรัฐใช้เพื่อหยดุย ั้งการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด โดยทรัพยสิ์นของกลางท่ีถูกยึดไดใ้นคดียาเสพติดอาจถูกริบตามหลกักฎหมายอาญา
ทัว่ไปในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และ 33 ซ่ึงมีขอบเขตจ ากดัในเร่ืองของทรัพยสิ์นท่ีศาลจะส่ังริบได้
เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ดท าหรือมีไวเ้ป็นความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลได้ใช้หรือมีไวเ้พื่อใช้ในการกระท า
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระท าความผิด และอาจถูกริบตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ซ่ึงได้ก าหนดประเภทของทรัพยสิ์นท่ีศาลจะสามารถส่ังริบได้ขยายกวา้งออกไป ทั้งน้ี
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของของกลางท่ียึดไดใ้นคดียาเสพติด อย่างไรก็ดี หากทรัพยสิ์นนั้นมีการ
แปรสภาพ หรือปกปิดอ าพราง หรืออยูใ่นครอบครองของบุคคลอื่นก็อาจถูกตรวจสอบและด าเนินการริบทรัพยสิ์น
ตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29, 30 และ
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 
 ปัญหาคือ การพิจารณาคดียาเสพติดในกรณีท่ีโจทก์ขอให้ศาลส่ังริบทรัพยสิ์นของกลางตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 บ่อยคร้ังขอ้เทจ็จริงจะ
ปรากฏว่าผูก้ระท าความผิดมิไดจ้ าหน่ายยาเสพติดในคร้ังท่ีถูกจบัตามฟ้องเพียงคร้ังเดียว หรือขณะถูกจบัผูก้ระท า
ความผิดมียาเสพติดไวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย ยงัไม่ทนัจ าหน่าย แตมี่การจ าหน่ายยาเสพติดให้แก่ลูกคา้รายอ่ืน 
ๆ ก่อนถูกจบัมาแลว้หลายราย ดงันั้นในชั้นจบักุมนอกจากเจา้พนกังานจะตรวจยึดยาเสพติดและทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก
การจ าหน่ายในคร้ังท่ีถูกจบัเป็นของกลางแลว้ ยงัสามารถตรวจยึดทรัพยสิ์นหรือธนบตัรซ่ึงผูก้ระท าความผิดไดม้า
จากการจ าหน่ายยาเสพติดให้แก่ลูกคา้ในคร้ังก่อน ๆ หรือบางคดียึดไดธ้นบตัรท่ีผูก้ระท าความผิดได้จากผูว่้าจา้ง
เป็นค่าจา้งในการล าเลียง ขนส่งหรือไปส่งยาเสพติดให้แก่ผูว่้าจา้งหรือลูกคา้ รวมทั้งอาจยึดไดธ้นบตัรท่ีผูก้ระท า
ความผิดไดต้ระเตรียมไวเ้พ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือยาเสพติดมาจ าหน่ายเป็นของกลางดว้ย แต่เม่ือ
ผูก้ระท าความความผิดเหล่านั้นถูกฟ้องด าเนินคดีโดยโจทก์มีค าขอให้ริบทรัพยสิ์นหรือธนบตัรดงักล่าวมาดว้ยนั้น 
กลบัถูกศาลปฏิเสธไม่ริบทรัพยสิ์นหรือธนบตัรซ่ึงผูก้ระท าความผิดไดม้าจากการจ าหน่ายยาเสพติดในคร้ังก่อน ๆ 
เพราะมิใช่ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าหรือไดใ้ชใ้นการกระท าความผิดในคร้ังท่ีถูกฟ้อง ส่วนเงินค่าจา้งท่ีผูก้ระท าความผิดได้
จากผูว่้าจา้งศาลก็เห็นว่ามิใช่เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรือวตัถุอื่นซ่ึงใชใ้นการกระท าความผิดตามท่ีโจทกฟ้์อง จึงไม่ริบ 
ทั้งยงัส่ังคืนธนบตัรของกลางนั้นให้แก่เจา้ของ ก่อให้เกิดขอ้วิพากษวิ์จารณ์ว่าในกรณีท่ีขอ้เทจ็จริงฟังไดเ้ป็นยติุและ
ปรากฏชดัแจง้อยู่แลว้ว่าทรัพยสิ์นหรือธนบตัรนั้นเป็นทรัพยท่ี์ไดม้าหรือไดใ้ชใ้นการกระท าความผิดเก่ียวกบัยา
เสพติด เหตุใดศาลจึงไม่ริบทรัพย ์ส่วนธนบตัรท่ีผูก้ระท าความผิดเตรียมไวเ้พ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือ
ยาเสพติดมาจ าหน่าย ศาลฎีกาก็ยงัมีความเห็นแตกต่างกนัโดยฝ่ายแรกเห็นว่าริบไม่ไดเ้น่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ี
ผูก้ระท าความผิดไดม้าหรือไดใ้ชใ้นการกระท าความผิดคร้ังก่อน มิใช่ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าหรือไดใ้ช้ในการกระท า
ความผิดคร้ังท่ีถูกฟ้อง จึงมิใช่เคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รือวตัถุอื่นใดซ่ึงใชก้ระท าความผิดในคดีท่ีถูกฟ้องโดยตรง ส่วน
ฝ่ายท่ีสองท่ีเห็นว่าริบได้ถือว่าธนบตัรนั้นเป็นทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใช้ในการกระท าความผิด ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่
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แน่นอนและเกิดผลกระทบในการใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายของผูพ้ิพากษาท่ีไม่เป็นเอกภาพไปในแนวทาง
เดียวกนั 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการริบทรัพย์สินของกลางในคดียาเสพติดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 

(2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการริบทรัพยสิ์นของกลางได้มา
จากการกระท าความผิดในคดียาเสพติด 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 
  3.1) ทฤษฎีการแก้แค้นทดแทน (Retribution Theory) บุคคลจะต้องรับผิดชอบในการกระท าของตน
อยา่งเตม็ท่ี เม่ือบุคคลกระท าความผิดจึงตอ้งถูกลงโทษอยา่งสาสมเพ่ือเป็นการแกแ้คน้ทดแทน ทฤษฎีน้ีจะพิจารณา
ถึงการกระท าในอดีตท่ีผา่นมาแลว้เท่านั้น โดยไม่พิจารณาถึงผลท่ีจะเกิดจากการลงโทษไม่ว่าผลนั้นจะเป็นผลเสีย
หรือผลดี 
  3.2) ทฤษฎีเพื่อการป้องกนั (Prevention Theory) ทฤษฎีน้ีมีความเห็นว่า การลงโทษควรมีความประสงค์
เพื่อป้องกนัสังคมเป็นหลกัส าคญัโดยป้องกนัตวัผูก้ระท าความผิดเองให้เข็ดหลาบไม่กลา้กระท าความผิดซ ้ าอีก
และป้องกนับุคคลอื่น ๆ ทัว่ไปให้เห็นว่าเม่ือกระท าความผิดแลว้จะตอ้งไดรั้บโทษเพื่อจะไดมี้ความเกรงกลวัไม่
กลา้กระท าความผิดอีก 
  3.3) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้ไขดดัแปลง (Reformative Theory) ทฤษฎีน้ีเห็นว่ามนุษยอ์ยู่ภายใต้
อ านาจหรืออิทธิพลอื่นท่ีชักจูงให้กระท าความผิดได ้ดงันั้น การบ าบดัหรืออบรมผูก้ระท าความผิดจะเป็นการ
ป้องกนัการกระท าความผิดได้1 
 

4. แนวคิดในการริบทรัพย์สิน 
  4.1 แนวคิดในการริบทรัพย์สินตามกฎหมายไทย การริบทรัพยสิ์นถือเป็นโทษอย่างหน่ึงเพราะท าให้
ผูก้ระท าความผิดซ่ึงมีทรัพยสิ์นนั้น ๆ อยู่ตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นของตนเองไป แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นวิธีการเพื่อ
ความปลอดภยัดว้ยเพราะบางกรณีแมไ้ม่มีผูก้ระท าความผิด ศาลก็อาจส่ังริบทรัพยสิ์นนั้นไดเ้พ่ือไม่ให้มีการใช้
ทรัพยด์งักล่าวไปในทางมิชอบ2 ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีอาจถูกริบไดน้ั้นมีดว้ยกนั 3 ลกัษณะ คือ 
   ก) ทรัพยสิ์นท่ีศาลจะตอ้งส่ังริบเสมอ ไดแ้ก่ ทรัพยท่ี์ผูใ้ดท าขึ้นเป็นความผิดหรือมีไวเ้ป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 
   ข) ทรัพยสิ์นท่ีศาลตอ้งริบ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นซ่ึงไดใ้ห้ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
143, 144, 149, 150, 167, 201 หรือ 202 หรือซ่ึงไดใ้ห้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระท าความผิด หรือเพื่อเป็นรางวลัใน                 
การท่ีบุคคลไดก้ระท าความผิด เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นของผูอ้ื่นซ่ึงไม่ไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยในการกระท าความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 34 (1) (2) 

 
1 จิตติ ติงศภทิัย,์ ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา 1 ภาค 1, กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ,์ 2525, น. 12-14.  
2 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รศ.ดร., กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 21, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพวิ์ญญูชน, 2563, น.223. 
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   ค) ทรัพย์สินท่ีศาลจะริบหรือไม่ก็ได้ ได้แก่ ทรัพย์สินซ่ึงบุคคลได้ใช้ในการกระท าความผิด 
ทรัพยสิ์นท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผิด และทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยการกระท าความผิด เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้น
เป็นของผูอ้ื่นซ่ึงไม่ไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยในการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33  
   ส่วนการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด พระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 
บัญญติัว่า “บรรดายาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 หรือประเภท 5 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะหรือวตัถุอื่นซ่ึงบุคคลได้ใช้ในการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษอนัเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี ให้ริบเสียทั้งส้ิน” ดงันั้น ยาเสพติดให้โทษทั้งหลายจึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีศาลจะตอ้งส่ังริบเด็ดขาด 
ส่วนทรัพยสิ์นอนัเป็นเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะหรือวตัถุอื่นซ่ึงบุคคลไดใ้ชใ้นการกระท าความผิดเก่ียวกบัยา
เสพติดให้โทษเป็นทรัพยสิ์นท่ีศาลตอ้งส่ังริบ เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นของผูอ่ื้นซ่ึงไม่ไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยในการ
กระท าความผิด 
  4.2 แนวคิดในการริบทรัพย์สินตามกฎหมายอาญาสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
   การริบทรัพยสิ์นตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั มาตรา 74 ไดแ้ก่ การริบวตัถุท่ีเกิดขึ้นหรือ
ไดม้าจากการกระท าความผิดโดยเจตนา หรือท่ีไดใ้ชห้รือเพื่อใช ้หรือตระเตรียมการกระท าความผิดดงักล่าว และ
ตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุนเป็นเจา้ของหรือมีสิทธิในวตัถุนั้น หรือวตัถุนั้นมีสภาพหรือลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สาธารณะ หรือการมีอยู่ของวตัถุนั้นอาจเป็นอนัตรายเน่ืองจากอาจมีการน าไปใช้ในการกระท าความผิดได้อีก          
ซ่ึงในการริบกรณีน้ีศาลอาจมีอ านาจใช้ดุลพินิจว่าจะริบหรือไม่ก็ได ้ เว้นแต่กฎหมายไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นอย่างอื่น        
โดยแบ่งการริบทรัพยสิ์นพิจารณาตามความมุ่งหมายออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  
   1) การริบทรัพยสิ์นท่ีเป็นมาตรการลงโทษ มีหลกัพิจารณา 3 ประการ คือ ก) หลกัเร่ืองความรับผิด 
ซ่ึงโทษทางอาญาอาจระงบัไปเม่ือเจา้ของทรัพยถึ์งแก่ความตาย วิกลจริต หรือเหตุอ่ืนใดท่ีจะมีการฟ้องให้ลงโทษ
อีกไม่ได ้(มาตรา 76 a ประมวลกฎหมายอาญา) ข) หลกัการประกนัสิทธิในทรัพยสิ์น แมสิ้ทธิในทรัพยสิ์นของ
บุคคลศกัด์ิสิทธ์ิและไม่อาจละเมิดได้ แต่เพื่อประโยชน์สาธารณะก็อาจถูกรัฐจ ากัดสิทธิในตัวทรัพย์สินนั้นได้                  
ค) หลกัสัดส่วนของโทษ ซ่ึงโทษริบทรัพยสิ์นกบัลกัษณะการลงโทษจะตอ้งไดสั้ดส่วนกบัการกระท าความผิด เช่น 
การน าเขา้สุราผิดกฎหมายเพียง 1 ขวด ซุกซ่อนมาในรถโดยไม่ผ่านการเสียภาษีศุลกากร ย่อมไม่อาจริบรถยนต์             
อนัเป็นทรัพยท่ี์ใชใ้นการกระท าความผิดได ้
   2) การริบทรัพยสิ์นท่ีเป็นเสมือนการลงโทษ โดยมีหลกัการริบทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีสามได ้หากว่า
บุคคลนั้นได้กระท าโดยความประมาทอย่างร้ายแรงอนัเป็นผลท าให้ทรัพย์สินถูกน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือใน                      
การกระท าความผิด หรือบุคคลนั้นไดก้ระท าให้ทรัพยต์กไปอยูใ่นลกัษณะแห่งการท่ีจะตอ้งถูกริบ และ  
   3) การริบทรัพยสิ์นท่ีเป็นมาตรการป้องกัน กรณีกระท าความผิดกฎหมายอาญาทัว่ไป ส่ิงท่ีอาจ            
ถูกริบนั้นไดแ้ก่ส่ิงใด ๆ ท่ีไดม้าจากการกระท าความผิดโดยตรง หรือประโยชน์ท่ีไดม้าจากการกระท าความผิด 
รวมตลอดทั้งวตัถุท่ีไดม้าจากการจ าหน่าย จ่าย โอนวตัถุท่ีไดม้าจากการกระท าความผิด ซ่ึงกรณีน้ีศาลตอ้งส่ังริบ
เสมอไม่อาจใชดุ้ลพินิจได ้(ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั มาตรา 73) 
   ส่วนกรณีกระท าความผิดในทางอาญาโดยเจตนา ส่ิงท่ีอาจถูกริบตามมาตรา 74 ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเกิดขึ้น
หรือไดม้าจากการกระท าความผิดโดยเจตนา หรือท่ีไดใ้ชห้รือเพื่อใชห้รือตระเตรียมการกระท าความผิดดงักล่าว 
และตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุนเป็นเจา้ของหรือมีสิทธิในวตัถุนั้น หรือโดยวตัถุนั้นมีสภาพหรือลกัษณะท่ีเป็น
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อนัตรายต่อสาธารณะ หรือการมีอยูข่องวตัถุนั้นอาจเป็นอนัตรายเน่ืองจากอาจมีการน าไปใชใ้นการกระท าความผดิ
ไดอ้ีก ซ่ึงการริบกรณีน้ีศาลมีอ านาจใชดุ้ลพินิจว่าจะริบหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอื่น3 
   
5. ผลการศึกษา 
  ส าหรับปัญหาว่าการริบทรัพย์สินเป็นเร่ืองโทษทางอาญาหรือเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น                   
แมป้ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 (5) จะบญัญติัให้การริบทรัพยสิ์นเป็นโทษทางอาญา แต่ถา้ดูค าอธิบายในทาง
ต าราของอาจารยก์ฎหมายหลายท่านจะเห็นไดว่้าการริบทรัพยสิ์นนั้นมีลกัษณะท่ีเป็นโทษทางอาญาและเป็น
วิธีการเพื่อความปลอดภยั เน่ืองจากโทษทางอาญาเป็นการพิจารณาถึงส่ิงท่ีผูก้ระท าความผิดไดก้ระท ามาในอดีต 
ส่วนวิธีการเพื่อความปลอดภยันั้นเป็นการพิจารณาไปถึงอนาคตและการปกป้องคุม้ครองสังคม โดยเห็นไดจ้าก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) บญัญติัว่า “ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดใ้ช”้ เช่น อาวุธปืนท่ีน าไปยิงผูอ้ื่น ส่วนน้ี
เป็นเร่ืองของโทษ แต่ในประโยคต่อไปบญัญติัว่า “หรือมีไวเ้พื่อใช้ในการกระท าความผิด” แสดงว่าความผิด                   
ยงัไม่ไดก้ระท า แต่มีไวเ้พื่อใชก้ระท าผิดในอนาคตก็ยงัริบได ้โดยเฉพาะมาตรา 32 ย่ิงแสดงให้เห็นชดัว่าการริบ
ทรัพยสิ์นนั้นมิใช่เป็นเพียงเร่ืองโทษทางอาญา แต่เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภยัดว้ย เพราะกฎหมายบญัญติัว่า 
“ทรัพยสิ์นใดท่ีกฎหมายบญัญติัไวว่้าผูใ้ดท าหรือมีไวเ้ป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งส้ิน ไม่ว่าเป็นของผูก้ระท าความผิด
และมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่” จะเห็นไดว่้าแมไ้ม่มีการลงโทษตามค าพิพากษากฎหมายก็ให้ศาลริบได ้
เพราะถา้เป็นโทษทางอาญาอยา่งเดียวแลว้ เม่ือไม่มีความผิดอาญาหลกั โทษริบทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นโทษอุปกรณ์ท่ีแฝง
อยู่กับความผิดอาญาหลกัย่อมไม่มีความผิดท่ีศาลจะส่ังริบได ้ซ่ึงกฎหมายอาญาเยอรมนัก็อธิบายลกัษณะของ        
การริบทรัพยสิ์นในคดีอาญาว่าเป็นไดท้ั้งโทษทางอาญา เป็นเสมือนการลงโทษ และเป็นมาตรการป้องกนัท านอง
เดียวกนักบัวิธีการเพื่อความปลอดภยัตามหลกักฎหมายอาญาของไทย โดยพิจารณาจากลกัษณะของทรัพยสิ์นนั้น
ว่าวตัถุนั้นมีสภาพหรือลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายต่อสาธารณะหรือการมีอยูข่องวตัถุนั้นอาจเป็นอนัตรายเน่ืองจากอาจ
มีการน าไปใชใ้นการกระท าความผิดไดอ้ีกตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั มาตรา 74 
  อยา่งไรก็ดี แนวค าพิพากษาศาลฎีกาของไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมองว่าการริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาก
การกระท าความผิดเป็นเร่ืองโทษทางอาญา เพราะถือหลกัการตีความอย่างเคร่งครัดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 2 “บุคคลจะตอ้งรับโทษในทางอาญาต่อเม่ือไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชใ้นขณะกระท านั้นบญัญติัเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดนั้นตอ้งเป็นโทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย” และ
ตามสุภาษิตกฎหมายท่ีว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ” (Nullum crimen, nullum poena sine lege)                 
โดยเห็นว่าจะตอ้งมีความผิดอาญาท่ีเป็นฐานหลกัเสียก่อนจึงจะลงโทษริบทรัพยน์ั้นได ้เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
3044/2553 วินิจฉยัว่า โจทกฟ้์องแต่ขอ้หามียาเสพติดไวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย เม่ือไม่ไดฟ้้องขอ้หาจ าหน่ายยา
เสพติด จึงริบเงินท่ีจ าเลยไดม้าจากการจ าหน่ายยาเสพติดไม่ได ้หรือค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1443/2543 วินิจฉัยว่า 
ตอ้งฟ้องจ าเลยในความผิดนั้นและมีการพิสูจน์ในความผิดนั้น ทั้งตอ้งมีค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท าผิดนั้นดว้ย         
จึงจะริบธนบตัรของกลางซ่ึงเป็นทรัพยท่ี์จ าเลยไดม้าจากการขายยาเสพติดไปก่อนหน้านั้นได ้ซ่ึงผูพ้ิพากษาท่ีมี
แนวคิดน้ีอาจเห็นว่า แมศ้าลจะมีค าส่ังไม่ริบธนบตัรของกลางน้ี โจทก์ก็สามารถด าเนินการเก่ียวกบัเงินของกลาง
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยย่ืนค าร้องขอให้ศาลมีค าส่ังริบธนบตัรของกลางให้ตกเป็นของกองทุนป้องกนัและ

 
3 ฐปนพ กิติสุข, ปัญหาการเขา้ไปจดัการทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดียาเสพติด, วิทยานิพนธ์หลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2558, น. 43-45. 
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ปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 
2534 มาตรา 29, 30 เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นเก่ียวเน่ืองกับการกระท าผิดหรือเป็นทรัพย์สินท่ีใช้ในการกระท า
ความผิดหรือใช้เป็นอุปกรณ์ท่ีไดรั้บผลในการกระท าความผิดหรือมีไวเ้พื่อใช้ในการกระท าความผิดเก่ียวกบั                 
ยาเสพติด หรืออาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค  าส่ังให้ธนบตัรของกลางตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49 และมาตรา 50 ไดเ้น่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ือง
จากการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายดังกล่าว  เพราะฉะนั้นแนว                    
ค  าพิพากษาศาลฎีกาเกือบทั้งหมดจะมองว่าการริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิดเป็นโทษทางอาญา            
แตส่ าหรับการริบทรัพยสิ์นท่ีไดใ้ชห้รือมีไวเ้พ่ือใชก้ระท าความผิดนั้น มีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5220/2531 ท่ีส่ังให้
ริบธนบตัรซ่ึงจ าเลยมีไวเ้พื่อใช้ในการกระท าความผิดได ้ เพียงแต่ไม่ไดใ้ห้เหตุผลตามมาตรา 33 (1) ไวแ้จง้ชัด          
ซ่ึงคดีน้ีธนบตัรของกลางท่ียึดไดจ้ากจ าเลยเป็นทรัพยท่ี์ไดใ้ชห้รือมีไวเ้พ่ือใชซ้ื้อยาเสพติดมาไวใ้นครอบครองเพื่อ
จ าหน่าย และธนบตัรของกลางนั้นจ าเลยได้ใช้หรือมีไวเ้พ่ือใช้ซ้ือยาเสพติดในคดีท่ีฟ้องนั่นเอง แมเ้ป็นส่วนท่ี
เหลืออยู่จากท่ีจ าเลยไดใ้ชก้ระท าความผิดไปแลว้ แต่ก็เป็นธนบตัรจ านวนเดียวกนักบัท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท า
ความผิดในตอนแรก จึงถือไดว่้าเป็นทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผิดตามมาตรา 33 (1) ท่ีให้ศาลมีอ านาจ
ริบได้ และยงัมีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4190/2529 ท่ีสนับสนุนแนวค าพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าววินิจฉัยว่า 
ธนบตัรท่ีจ าเลยไดรั้บมาเพ่ือใชใ้นการซ้ือกญัชาเป็นของกลางเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดใ้ชห้รือมีไวเ้พ่ือใชใ้นการกระท า
ความผิดตามฟ้อง ซ่ึงศาลมีอ านาจริบไดต้ามมาตรา 33 (1) และยงัมีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1864/2556 วินิจฉัยว่า   
เงินสดท่ีใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายเดินทางในการซ้ือขายเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีไวเ้พ่ือใชใ้นการกระท า
ความผิดท่ีศาลริบได ้ ซ่ึงถา้เทียบกบัหลกัการริบทรัพยสิ์นตามกฎหมายอาญาเยอรมนัและค าพิพากษาศาลฎีกา
เยอรมนัซ่ึงพิพากษาให้ริบเงินท่ีผูก้ระท าความผิดเตรียมไวใ้ช้ในการก่อการร้ายเพราะว่าทรัพยน์ั้นมีสภาพหรือ
ลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายต่อสาธารณะหรือการมีอยู่ของทรัพยน์ั้นอาจเป็นอนัตรายเน่ืองจากอาจมีการน าไปใชใ้น  
การกระท าความผิดได้อีกตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 74 ส่วนธนบัตรท่ีตระเตรียมไวเ้พื่อใช้
หมุนเวียนในการซ้ือขายยาเสพติดมาจ าหน่ายตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5220/2531 ก็มีลกัษณะเป็นอนัตรายต่อ
สังคมไดเ้ช่นกนัเพราะอาจถูกน าไปใชใ้นการกระท าความผิดไดอ้ีก ศาลจึงส่ังริบ ซ่ึงกรณีทรัพยสิ์นท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้น
การกระท าความผิดน้ี อาจารยเ์กียรติขจร วจันะสวสัด์ิ ได้อธิบายความเห็นในทางต าราไวว่้า ถ้ามีการกระท า
ความผิดเกิดขึ้นแลว้ แต่ยงัไม่ทนัไดใ้ชท้รัพยสิ์นนั้นในการกระท าความผิด เช่นน้ีศาลส่ังริบได ้เช่น เงินท่ีเหลือจาก
เงินเตรียมมาซ้ือยาเสพติดของกลางในคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5220/2531 แต่ถา้ยงัไม่มีการกระท าความผิด
เกิดขึ้นจึงยงัไม่ทนัไดใ้ช้ทรัพยสิ์นนั้นในการกระท าความผิด ศาลจะส่ังริบก็ไดเ้พ่ือให้สังคมปลอดภยัจากการท่ี
จ าเลยจะน าทรัพยสิ์นนั้นไปใชใ้นการกระท าความผิดในอนาคต แต่ตอ้งเป็นกรณีท่ีโจทกฟ้์องจ าเลยในการกระท า
ความผิดดงักล่าวนั้นแลว้ แต่ถา้ศาลเห็นว่าจ าเลยไม่ผิด เช่น ฟ้องฐานพยายามแต่จ าเลยยงัไม่ถึงขั้นลงมือและยกฟ้อง
ไป ก็ริบไม่ได ้เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลว้ทั้งผูพิ้พากษาศาลฎีกาและนกัวิชาการทางกฎหมายก็ไม่ไดม้องว่าการริบ
ทรัพยสิ์นเป็นโทษทางอาญาเพียงอยา่งเดียวไปเสียทั้งหมด แต่ยงัมีบางส่วนท่ีเห็นว่าการริบทรัพยสิ์นเป็นเร่ืองของ
วิธีการเพื่อความปลอดภยัรวมอยูด่ว้ย แต่ส่ิงท่ียากคือเงินหรือธนบตัรท่ียึดไดใ้นคดียาเสพติดนั้นโดยธรรมชาติของ
ตวัมนัเองไม่ใช่ทรัพยท่ี์เป็นอนัตรายเหมือนเช่นอาวุธมีดหรืออาวุธปืนท่ีน าไปใชฆ้่าคน แต่ขึ้นอยูก่บัเจตนาของผูใ้ช้
ว่าเตรียมไวใ้ชท้  าส่ิงใด ฉะนั้นการจะพิจารณาว่าทรัพยสิ์นนั้นเป็นอนัตรายต่อสังคมหรือไม่ จึงตอ้งพิจารณาจาก
ขอ้เทจ็จริงในคดีเร่ืองนั้น ๆ ประกอบดว้ย 
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  ส าหรับแนวทางตีความของศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และพระราชบญัญติัยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ในเร่ืองการริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิดในคดียาเสพติด        
ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่เงินหรือธนบตัรท่ีจ าเลยไดม้าจากการจ าหน่ายยาเสพติดในคร้ังก่อนท่ีจ าเลยจะถูกจบัในความผดิ
ท่ีน ามาฟ้อง เน่ืองจากศาลฎีกามองว่าการริบทรัพยสิ์นเป็นโทษทางอาญาจึงยึดหลกัตีความโดยเคร่งครัดเกินไปว่า 
ถา้เป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิดนั้น ศาลจะส่ังริบไดก็้ต่อเม่ือมีการกระท าความผิดนั้นและโจทก์
ตอ้งฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยในความผิดนั้นดว้ย ซ่ึงนอกจากศาลจะไม่ริบแลว้ยงัส่ังให้คืนเงินหรือธนบตัรท่ีจ าเลย
ไดม้าจากการจ าหน่ายยาเสพติดในคร้ังก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคสาม 
และมาตรา 186 (9) ดว้ย ท าให้สังคมเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกระบวนการยติุธรรม เพราะการคา้ยาเสพติดน้ีมีตน้ทนุ
ความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรณรงค์ต่อตา้นการคา้ยาเสพติดมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 
ศาลจึงไม่ควรปรานีด้วยการคืนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการคา้ยาเสพติดให้แก่บุคคลเหล่าน้ีซ่ึงมุ่งแต่จะแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนโดยมิไดน้ าพาต่อผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นแก่สังคมตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปจนถึงความมัน่คงของ
ประเทศ ซ่ึงเงินท่ีไดม้าจากการคา้ยาเสพติดคือเงินสกปรกท่ีผูก้ระท าความผิดไม่ควรจะไดเ้สวยสุขจากเงินนั้น 
  ดงันั้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ แนวคิดและวิธีการตีความกฎหมายในเร่ืองของการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด
จึงควรแตกต่างจากแนวคิดและวิธีการตีความตามหลกักฎหมายอาญาทัว่ไป ประกอบกบัถอ้ยค าตามลายลกัษณ์
อกัษรของตวับทในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 และพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 
102 ก็มิได้จ ากัดอ านาจในการริบทรัพย์สินท่ีได้มาจากการจ าหน่ายยาเสพติดไวโ้ดยเฉพาะว่าจะต้องฟ้องคดี
ความผิดท่ีให้ริบทรัพยสิ์นเช่นนั้นดว้ย ศาลจึงอาจตีความขยายไปถึงการริบทรัพยสิ์นในคดีท่ีขอ้เท็จจริงปรากฏ
ชดัเจนว่าทรัพยสิ์นนั้นไดม้าจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในคร้ังก่อน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นมาตรการป้องกนัมิ
ให้ผูใ้ดน าทรัพยสิ์นนั้นไปใชก้ระท าความผิดไดอี้กท านองเดียวกนักบัแนวคิดในเร่ืองการริบทรัพยสิ์นเป็นทั้งโทษ
ทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภยั ส่วนท่ีมีแนวคิดเห็นแยง้ว่า แมศ้าลจะส่ังไม่ริบทรัพยสิ์นของกลางดงักล่าว
ในคดียาเสพติด แต่ก็อาจขอให้ศาลริบไดต้ามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบั
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29, 30 และพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 
นั้น ผูเ้ขียนเห็นว่าการด าเนินคดีริบทรัพยสิ์นตามกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวนั้นจะใชก้บัทรัพยสิ์นของกลางท่ีมี
จ านวนมากซ่ึงอาจถูกแปรสภาพไปเป็นทรัพยสิ์นอื่นหรือจ าหน่าย จ่าย โอนไปเป็นของบุคคลอื่นแลว้ อีกทั้งการ
ด าเนินคดีมีกระบวนการท่ียุ่งยากซับซ้อนเก่ียวพนักบัเจา้พนกังานตามกฎหมายหลายขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบ
ทรัพย์สิน การประกาศให้ผูถู้กตรวจสอบหรือผูซ่ึ้งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินคดัค้าน การส่ังยึดและอายดั
ทรัพยสิ์นโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น จนถึงกระบวนการย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือให้มีค  าส่ังริบ จึงไม่
เหมาะสมกบัทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นของกลางในคดียาเสพติดท่ีตรวจยึดไดใ้นครอบครองของผูก้ระท าความผิดขณะ
จบักุมซ่ึงมีจ านวนไม่มาก ซ่ึงถา้ศาลใช้วิธีตีความในทางป้องกนัดงักล่าวแลว้ก็จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กฎหมายตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 โดยช่วยลดขั้นตอนในการก าจดัเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือของขบวนการค้ายาเสพติดได้รวดเร็วย่ิงขึ้น ส่วนปัญหาว่าถ้าตีความอย่างท่ีผูเ้ขียนน าเสนอจะขดักับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 (5) หรือไม่ แต่วิธีการตีความเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีต่างประเทศเรียกว่า “การพฒันา
กฎหมายโดยศาล” (Judge - made law) โดยพฒันาจากกฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ซ่ึงฝ่ายนิติบญัญติัยงัเขียนไปไม่ถึง โดยมี
หลกัการว่า หลกักฎหมายบญัญติัไวว่้าอย่างไร ถ้ากฎหมายบญัญติัไปไม่ถึง ศาลก็จะตอ้งตีความไปให้ถึง เช่น              
ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 887/2501 ท่ีเคยตีความกฎหมายในความหมายของค าว่า “ทรัพย”์ ให้ครอบคลุมถึงการลกั
กระแสไฟฟ้าว่าเป็นความผิดฐานลกัทรัพยต์ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 หรือ 335 ได ้แลว้แต่กรณี 
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6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 ทางเลือกท่ี 1 ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดซ่ึงเป็นศาลสูงท่ีมีบทบาทในการสร้าง
บรรทดัฐานเพื่อให้บุคคลในกระบวนการยุติธรรมยึดถือตามจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการพฒันากฎหมายในเชิง
สังคมดว้ยเท่าท่ีจะท าได้โดยตีความขยายหลกัการริบทรัพยสิ์นตามบทบญัญติัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 
33 และพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินท่ีได้มาโดย                  
การกระท าความผิดในคร้ังก่อนและทรัพยสิ์นท่ีมีไวเ้พ่ือใชใ้นการกระท าความผิดก็ให้ริบไดเ้สียทั้งส้ิน 
  6.2 ทางเลือกท่ี 2 หากเห็นว่าทางเลือกท่ี 1 อาจขดัหรือแยง้กบัหลกัการตีความโดยเคร่งครัดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 2 ก็สมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัของพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 
102 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการริบทรัพยสิ์นในคดียาเสพติดให้สามารถครอบคลุมไปถึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด อนัไดแ้ก่ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยการกระท าความผิดในคร้ังก่อนและทรัพยสิ์น
ท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผิดก็ให้ริบเสียทั้งส้ิน ไม่ว่าจะมีผูใ้ดถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยในปัจจุบันก าลงัเผชิญกับปัญหาในการจัดการผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แลว้ ซ่ึงถือเป็นขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ เน่ืองจากปัจจุบนัมีการซ้ือ การขาย และน าเขา้
สินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้วเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางเก่ียวกบัมาตรการในการจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้ว โดยศึกษาจากกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และ
กฎหมายของประเทศไทย ไดแ้ก่ อนุสัญญาบาเซลว่าดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและการก าจดัของเสียอนัตราย
ขา้มแดน ค.ศ. 1989 (The Basel Convention on the Control of Trans Boundary Movements of hazardous Wastes 
and Their Disposal 1989) กฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้นมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือใช้บังคับกับการจัดการ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้โดยตรง การน ากฎหมายเหล่าน้ีมาใชบ้งัคบัจึงยงั
ไม่เพียงพอ และไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงการท่ีไม่มีกฎหมายก าหนดในเร่ืองดงักล่าวนั้น อาจส่งผลให้เงินจ านวนน้ี
หลุดหายไป เพราะหากมีการจดัการหรือจดัเก็บก็อาจจะจดัสรรงบประมาณให้มีการน าเงินท่ีเก็บไดน้ั้นไปพฒันา
หรือฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปล่อยของเสียไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งในเร่ืองของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้น การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือกรมศุลกากร กรมเจา้ท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองความชัดเจน ปัญหาในการติดต่อประสานงานท่ีผิดพลาดหรือขดัแยง้กนัเองได ้เพราะ
ขั้นตอนกระบวนการการขออนุญาตน าเขา้และส่งออกขยะอนัตรายดงักล่าวเก่ียวขอ้งและอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของ
หลายหน่วยงาน 
 ผูเ้ขียนขอเสนอแนะให้มีการเร่งผลกัดนัร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบบั คือร่างพระราชบญัญติัมาตรการการคลงั
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. …. ร่างพระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และการจดัการเงิน รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม
ผลิตภณัฑ์ พ.ศ. .... มาบงัคบัใช้กบัการจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
เพราะร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบบันั้น มีวิธีการจดัการในเร่ืองของความรับผิดของผูผ้ลิตท่ีมีต่อสินคา้เม่ือไดข้ายไปแลว้ 
เพื่อเป็นการแสดงว่าจะมีผูรั้บผิดชอบเร่ืองค่าใชจ้่ายในการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว ส่วนในเร่ืองของหน่วยงานในการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้ว ต้องก าหนดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นหน่วยงานท่ี
ควบคุมดูแลการน าเขา้และการส่งออกขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้ว เพื่อให้สามารถตรวจสอบการน าเข้าและส่งออกขยะอันตรายดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การจดัการ, ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้,  

ขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ 
 

ABSTRACT 
 Thailand is currently facing problems in the management of electrical appliances and unused electronic 
products or electronics waste which are considered as hazardous or toxic waste due to large number of purchasing, 
selling, and importing electrical appliances and electronic products into Thailand. The objective of this thesis is 
to study the guidelines of the companies or agencies related to electronic waste management measures for 
electronic waste disposal by studying various laws of Thailand and abroad. For instance, Basel Convention on 
the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989, Laws of the Federal 
Republic of Germany, Commonwealth of Australia, Japan and the Republic of Singapore. At present. 
 There are various laws in Thailand relating to the management of electrical appliances and unused 
electronic products or electronics waste, namely, Promotion and Conservation of National Environmental Quality 
Act, B.E. 2535, Hazard Substances Act B.E. 2535, Public Health Act B.E. 2535, and 3 bills of drafts legislation, 
that are Draft of Financial Measures for Environment Act B.E. ...., Draft of Waste Management Electrical and 
Electronic Products Management Bill B.E. .... and Draft Royal Decree Prescribing Rules, Procedures, Conditions 
and Management of Revenue Generated from Product Fees, B.E. .... From the study, it is found that the various 
laws mentioned above do not prescribe for the purpose of enforcing the waste management electrical and 
electronic products directly; therefore, the compulsory of these laws is not sufficiently effective in order to 
manage the electrical appliances and unused electric products or electronic waste in particular, which the 
environmental problems may arise out that caused by electronic waste, gap in the law and the issues of law 
efficiency. 
 In this Thesis, the author would suggest the acceleration of 3 bills of drafts legislation, namely Draft of 
Financial Measures for Environment Act B.E. ...., Draft of Waste Management Electrical and Electronic Products 
Management Bill B.E. .... and Draft Royal Decree Prescribing Rules, Procedures, Conditions and Management 
of Revenue Generated from Product Fees, B.E. …. to be enforced on the management of electrical appliances 
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and unused electric products or electronic waste including all relevant agencies that are responsible for such 
management. In order to prevent the occurrence of overlapping issues in using authority, the Pollution Control 
Department should be the only agency that oversees the import and export of electronic waste which shall lead 
to the stability and sustainability in solving environmental problems henceforth. 
 
Keywords: Management , Electrical appliances and unused electronics products , Hazardous or toxic waste 

 
1. บทน า 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมไดส่้งผลให้มีการพฒันา เทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ออกมาหลายประเภทหลากรูปแบบ เพื่อความ
สะดวกสบายท าให้เกิดการแข่งขนัและการพฒันาเทคโนโลยีดา้นการผลิตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 
ผลิตภณัฑ์จึงมีความหลากหลายหาซ้ือไดง้่าย เช่น โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอร์ร่ี และโทรศพัท์มือถือ จาก
ความหลากหลายน้ีเองเป็นผลให้การผลิตและการบริโภคเกินความพอดี และแนวโน้มอายุการใช้งานท่ีส้ัน 
เน่ืองจากลา้สมยัอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเส่ือมตามสภาพจนกลายเป็นขยะท่ีทิ้งทัว่ไป โดยไม่ทราบถึงอนัตรายว่า
ช้ินส่วนอุปกรณ์หลายช้ิน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เหล่าน้ีเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนไม่สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ในโลกยุค
ปัจจุบันเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากา ศ 
โทรศพัท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้การใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์
สะดวกสบายมากย่ิงขึ้น (เริงชยั อรรคทิมากูล, 2558) 
 การส่งออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีถูกส่งออกจากประเทศท่ี
พฒันาแลว้ไปสู่ประเทศท่ีก าลงัพฒันา หลายคร้ังไดล้ะเมิดอนุสัญญาบาเซลว่าดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยขา้ม
แดนของของเสียอันตรายและการก าจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal) จากการตรวจสอบท่าเรือ 18 แห่งในทวีปยุโรป เม่ือปี พ.ศ. 2548 พบว่ามี
ขยะดงักล่าวมากถึงร้อยละ 47 ซ่ึงในปี พ.ศ. 2546 เฉพาะประเทศองักฤษไดส่้งออกผลิตภณัฑ์ดงักล่าวอย่างน้อย 
23,000 เมตริกตนั อย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีการระบุว่าเป็นสินคา้ประเภทใดไปยงัตะวนัออกกลางไม่ว่าจะเป็น
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแอฟริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 50-80 
ของขยะท่ีถูกรวบรวมเพื่อการรีไซเคิล จะถูกส่งออกไปในลกัษณะเดียวกัน แต่การกระท าดังกล่าวถือว่า ถูก
กฎหมายเพราะสหรัฐอเมริกามิไดใ้ห้สัตยาบนัรับรองอนุสัญญาบาเซลฯ และในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็พยายาม
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการออกกฎหมายห้ามน าเข้าขยะอันตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ในปี พ.ศ. 2543(Greenpeace Thailand, 2559) 
 ปัจจุบนัมาตรการทางกฎหมายและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศไทยยงัขาดประสิทธิภาพ และ
แตกต่างจากความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายระหว่าง
ประเทศ คืออนุสัญญาบาเซลฯ และกฎหมายต่างประเทศ ไดแ้ก่ สหภาพยโุรป สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ประเทศญ่ีปุ่ น และสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น สามารถแยกแยะความแตกต่างของการน าเขา้ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีหมดอายุการใชง้าน เพื่อหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่
หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือก าจดัออกจากการน าเขา้ขยะเพ่ือใชซ้ ้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและชดัเจน ตลอดจนมี
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การน ามาตรการในการแยกแยะความแตกต่างของการน าเขา้ผลิตภณัฑด์งักล่าว เพื่อใชเ้ป็นมาตรการในการส่งออก
และแยกแยะความแตกต่างของการส่งออกผลิตภณัฑด์งักล่าว ซ่ึงแตกต่างจากมาตรทางกฎหมายของประเทศไทยท่ี
ยงัมีปัญหาเร่ืองการน าเขา้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ โดยแอบแฝงว่าเป็น
การน าเขา้ผลิตภณัฑ์เพ่ือใช้ซ ้ าและประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการแยกแยะความแตกต่างของ  
การส่งออกผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใชง้าน หรือการก าจดัผลิตภัณฑ์ของบริษทัก าจดัขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ
โดยตรง อีกทั้งประเทศไทยยงัขาดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการก าจดัผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
เคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย 
 การท่ีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายรองรับในเร่ืองการจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้วโดยตรง ย่อมท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมประสิทธิภาพในการก าจัดผลิตภณัฑ์
ดังกล่าวยงัมีปัญหาในส่วนของวิธีการก าจัด และการควบคุมหน่วยงานท าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
ปลายทางของผลิตภณัฑ์ดังกล่าวท่ีเป็นขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ เน่ืองจากประเทศท่ีพฒันาแล้วมักมีการส่ง
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใกลจ้ะหมดอายุการใชง้านออกนอกประเทศ เพื่อปัดภาระท่ีจะตอ้ง
ท าการก าจดั หากผลิตภณัฑด์งักล่าวกลายเป็นขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ เพราะการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมี
พิษประเภทน้ีมีค่าใชจ้่ายสูง และมีกระบวนการจดัการท่ียุ่งยาก ภาครัฐจึงควรเร่งผลกัดนัให้เกิดกฎหมาย ระเบียบ 
หรือขอ้บงัคบัในการจดัเก็บ รวบรวม และก าจดัผลิตภณัฑด์งักล่าวให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ผูป้ระกอบการเกิด
ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ีจะเขา้สู่โรงงาน รวมถึงด าเนินการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจรีไซเคิล
อย่างจริงจงั ท าให้เกิดการพฒันาของระบบและกระบวนการรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยลดผลกระทบท่ี
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมจากสารพิษท่ีมาจากช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 (1) เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้
แลว้ 
 (2) เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
 (3) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการควบคุมจดัการ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แลว้ 
 (4) เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมจัดการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายให้เหมาะสมกบัประเทศไทยและท าให้
กฎหมายสามารถใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
 การจัดการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้วในประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายฉบบัใดบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะจึงตอ้งอาศยับทบญัญติักฎหมายใกลเ้คียงมาใชบ้งัคบัในเร่ืองดงักล่าว ส่งผล
ให้การบงัคบัใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ และการจดัเก็บหรือจดัการเงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ์ท่ี
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากผูป้ระกอบการก็ยงัไม่มีบทกฎหมายท่ีน ามาใช้บงัคบัโดยเฉพาะ อีกทั้งหน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีไม่ใชแ้ลว้ การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือกรมศุลกากร กรมเจา้ท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย อาจ
ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองความชดัเจน การติดต่อประสานงานท่ีผิดพลาดหรือขดัแยง้กนั ผูเ้ขียนเห็นว่าควรท่ีจะมีการ
พิจารณาบญัญติักฎหมายเพื่อเป็นการแสดงว่าจะมีผูรั้บผิดชอบเร่ืองค่าใชจ้่ายในการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมี
พิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวและก าหนดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขา้มาเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการ
น าเขา้และการส่งออกขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการน าเขา้และส่งออกขยะดงักล่าวได ้
 

4. ผลการศึกษา 
 การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้
แล้วนั้น กฎหมายไทยท่ีบังคบัใช้อยู่ในปัจจุบันยงัไม่มีกฎหมายฉบับใดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้โดยตรง แต่ในการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิด
จากผลิตภณัฑด์งักล่าว อาจน ากฎหมายบางฉบบัมาปรับใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 79 ซ่ึงในปัจจุบนัมาตราน้ีก็ยงัไม่มีสภาพบงัคบัในการจดัการ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้แต่อยา่งใด เน่ืองจากยงัไม่มีการออกกฎกระทรวง
โดยวางขอ้ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ จึงส่งผลให้มีการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองดงักล่าวยงัไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกบั
กฎหมายของต่างประเทศ อีกทั้งในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการ
ก ากบัดูแลและป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ แต่ลกัษณะของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้น มีความแตกต่างจากขยะมูลฝอยโดยทัว่ไปเป็นอย่างมาก ดงันั้น มาตรการ
ในการจดัการขยะมูลฝอยโดยทัว่ไปจึงไม่มีความเหมาะสมต่อสภาพและลกัษณะของขยะอนัตรายดงักล่าว 
 กฎหมายของประเทศไทยท่ีมีอยู่ในปัจจุบันย ังไม่มีความเหมาะสมในการจัดการผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แลว้ การบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองน้ีปัจจุบนัจะตอ้งพิจารณา
จากกฎหมายหลายฉบบัเพ่ือน ามาปรับใช ้การท่ีตอ้งน ากฎหมายหลายฉบบัเหล่าน้ีท่ีมีวตัถุประสงคไ์ม่เหมือนกนัมา
ใชบ้งัคบัจึงไม่เหมาะสม และเกิดความล าบากแก่ผูใ้ชก้ฎหมาย ผูเ้ขียนเห็นว่าควรท่ีจะมีการออกกฎหมายเก่ียวกบั
การจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แลว้ขึ้นบงัคบัใชใ้นประเทศไทยไวเ้ป็น
การเฉพาะ เพื่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองน้ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สามารถศึกษาไดจ้ากบทบญัญติัของ
กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ กล่าวคือ อนุสัญญาบาเซลฯ ยึดหลกัความรับผิดชอบของ
ผูผ้ลิต ในการรับคืนของเสียเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกนัเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม โดยส่งเสริม
ให้มีการน าเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหมดอายุการใชง้านแลว้น ากลบัมาใช้
ใหม่ ก าหนดให้ผูผ้ลิตตอ้งรับผิดชอบในการรับคืนขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษเพื่อน าไปรีไซเคิลหรือก าจดัโดยไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย  
 กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้มี
สองฉบบัดว้ยกนั คือระเบียบว่าดว้ยซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบว่าดว้ยการจ ากดั
การใช้สารท่ีเป็นอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีลกัษณะเป็นการก าหนด
มาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีมีผลผูกพนัประเทศสมาชิกให้ตอ้งปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ให้อิสระแก่ประเทศสมาชิกในการเลือกใช้กฎหมายหรือระเบียบ หรือวิธีการตามความ
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เหมาะสมในแต่ละประเทศ โดยทัว่ไปจะตอ้งมีการตรากฎหมายหรือกฎระเบียบภายในเพ่ือใชบ้งัคบักบัประเทศ
ของตนเองต่อไป 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุญาตให้น าเขา้และส่งออกขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แลว้ ตลอดจนการแบ่งแยกความแตกต่างของการน าเขา้ขยะ
ดงักล่าว คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยไดรั้บมอบหมายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2546 ถือเป็นกฎหมายลูกของพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และกรมควบคุมมลพิษ
ในฐานะท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน (Focal Point) ตามอนุสัญญาบาเซลฯ ท่ีจะตอ้งด าเนินการตามวิธีการในการน าเขา้
และการส่งออกขยะอนัตรายดงักล่าว เพราะถือว่าเป็นการน าเขา้และการส่งออกของเสียอนัตราย ดงันั้น โครงสร้าง
หน่วยงานในการควบคุมการน าเข้า และการส่งออกขยะของประเทศไทย จึงมีลักษณะท่ีให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในดา้นการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อควบคุมการน าเขา้และการส่งออก
และให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผูป้ระสานงาน โครงสร้างหน่วยงานของประเทศไทยแตกต่างจากเครือรัฐ
ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากจะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
อนุญาตการน าเขา้และส่งออก ตลอดจนการแบ่งแยกความแตกต่างของการน าเขา้ขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิด
จากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มยงั
มีหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน ตามอนุสัญญาบาเซลฯ ในการน าเขา้และการส่งออกขยะอนัตรายดงักล่าว  
 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศไทยกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของเครือรัฐ
ออสเตรเลียพบว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการก าจัดขยะขยะอันตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิ ดจากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ของเครือรัฐออสเตรเลียมีความชดัเจนและมีความคล่องตวั
กว่าการก าจดัขยะของหน่วยงานก าจดัขยะของประเทศไทย เพราะไดมี้การก าหนดให้หน่วยงานเดียวเป็นผูค้วบคุม 
ก ากบัดูแล และจดัการทั้งหมด ยกตวัอย่าง เช่น ในเครือรัฐออสเตรเลียมีสภาคอมมอลเวลทบ์งัคบัในเร่ืองกฎหมาย
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัของเสียอนัตราย (กฎเกณฑ์ในการน าเขา้และส่งออก) ค.ศ. 1989 เป็น
กฎหมายท่ีก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการน าเข้าและการส่งออกของเสียอันตรายของเครือรัฐออสเตรเลียไม่
ครอบคลุมถึงการน าเขา้และการส่งออกขยะท่ีเกิดจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้
แลว้ท่ียงัไม่หมดอายกุารใชง้าน เพ่ือใชซ้ ้ าในรูปสินคา้ท่ีใชแ้ลว้ หรือสินคา้มือสอง แต่เพ่ือป้องกนัการลกัลอบการ
น าเขา้หรือการส่งออกขยะท่ีหมดอายเุพื่อหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือก าจดั โดยแอบแฝง
ว่าเป็นการน าเขา้ หรือการส่งออกขยะเพ่ือใชซ้ ้ า กรมส่ิงแวดลอ้มและมรดก (Department of the Environment and 
Heritage) จึงออกหลกัเกณฑ์ในการส่งออกและการน าเขา้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้ (Criteria for the Export 
and Import of Used Electronic Equipment) โดยก าหนดให้ผูท่ี้ตอ้งการน าเขา้หรือส่งออกขยะเพ่ือใชซ้ ้า ตอ้งปฏิบติั
ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นตอ้งการน าเขา้หรือส่งออกขยะท่ีเป็นของเสียอนัตราย และตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ดงักล่าว 
 

5. สรุป 
 จากการศึกษาดังกล่าว ผู ้เขียนได้ศึกษาถึงร่างกฎหมายท่ี เ ก่ียวข้องของประเทศไทย ได้แก่                            
ร่างพระราชบัญญติัมาตรการการคลงัเพ่ือส่ิงแวดล้อม พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญติัการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และการจดัการเงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ์ พ.ศ. .... ไดห้ยิบยกเอาหลกัความรับผิดชอบของผูผ้ลิต
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาบัญญติัเป็นกฎหมายไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละร่างกฎหมาย
ดงักล่าวนั้นมีเหตุผลในการร่างกฎหมาย กล่าวคือร่างพระราชบญัญติัมาตรการการคลงัเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... มี
เหตุผลในการบญัญติักฎหมาย คือกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของไทยส่วนใหญ่ยงัคงเน้นมาตรการก ากบัและควบคุม
เป็นหลกั ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการควบคมุมลพิษให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตในส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดี นอกจากน้ี การใชม้าตรการการคลงั เช่น ภาษีส่ิงแวดลอ้มยงัช่วยให้มีการน าผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากการ
ผลิตสินคา้และบริการ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนภายใน ท าให้ผูก่้อมลพิษตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักการผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย และร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัน้ีมีกลไกท่ีจะป้องกนัมิให้เกิดการร่ัวไหล
ของโลหะหนกัและสารพิษไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นการรักษาสุขภาพของประชาชน การมีกลไกกระตุน้ให้เกิด
การคัดแยกช้ินส่วนหรืออุปกรณ์อย่างถูกต้องเ พ่ือประโยชน์ในการน ากลับมาใช้ใหม่ได้ อีกทั้ งในร่าง
พระราชบญัญติัมาตรการการคลงัเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... ไดบ้ญัญติัหลกัการและกรอบในการใชม้าตรการการ
คลงัเพ่ือส่ิงแวดล้อม 6 ประเภท อนัรวมถึงมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่ิงแวดล้อม และให้อ านาจแก่
รัฐบาลในการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการ และเง่ือนไขในการจดัเก็บ และจดัการเงินรายได้
จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม คือร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และการจดั
การเงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ์ พ.ศ. .... ถือเป็นกฎหมายลูกของร่างพระราชบญัญติัมาตรการการคลงั
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. .... เพ่ือให้สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ์จากผลิตภณัฑ์ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือใชแ้ลว้ และน าเงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑก์ลบัคืนมาจดัการกบัผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ 
 ผูเ้ขียนเห็นดว้ยกบับทบญัญติัในร่างกฎหมายของประเทศไทยทั้ง 3 ร่าง เพราะจากการศึกษาวิเคราะห์ท่ี
กล่าวมาแลว้นั้นจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า เน้ือหาในแต่ละมาตราท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาจะมีวิธีการจดัการในเร่ืองของ
ความรับผิดของผูผ้ลิตท่ีมีต่อสินคา้เม่ือไดข้ายไปแลว้ และสินคา้นั้นกลายเป็นขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ อีกทั้ง
ผูผ้ลิตจะตอ้งเขา้มามีบทบาทมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เช่น ผูผ้ลิตควรจะตอ้งรับผิดชอบอย่างนอ้ยในค่าใชจ้่าย
ส าหรับการเก็บ ขน บ าบัด การน ากลับมาใช้ใหม่ และการก าจัดผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้วจากครัวเรือนท่ีได้น ามาส่งคืนไว ้ณ สถานท่ีรับคืน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของ
กองทุนเพียงผู ้เดียว อีกทั้ งผู ้ผลิตควรต้องจัดหาหลักประกันด้านการเงินเม่ือวางจ าหน่ายสินค้าประเภท
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นการแสดงว่าจะมีผูรั้บผิดชอบเร่ืองค่าใชจ้่ายในการจดัการขยะ
อนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ดงักล่าว นอกเหนือไปจากหน้าท่ีในการจ่ายค่าธรรมเนียผลิตภณัฑ์อนั
ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง และตอ้งแสดงเคร่ืองหมายชัดเจนไวบ้นผลิตภณัฑ์เพ่ือท าให้ทราบว่าสินคา้นั้นมาจาก
ผูผ้ลิตรายใดดว้ย และควรตอ้งให้มีการจดัท าทะเบียนผูผ้ลิต และจดัเก็บขอ้มูลรายปีเก่ียวกบัปริมาณ และประเภท
ของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกวางจ าหน่ายท่ีจดัเก็บไดท้ั้งหมด และท่ีน ากลบัมาใช้อีก 
น ามารีไซเคิล และน ากลบัมาใชใ้หม่ เพ่ือรวบรวมเป็นขอ้มูลและแบ่งความรับผิดชอบให้แก่ผูผ้ลิตแต่ละรายได ้
 ในเร่ืองของหน่วยงานท่ีเขา้มาควบคุมการจดัการขยะท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้แตกต่างจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศไทยท่ีมี 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือ 
กรมศุลกากร กรมเจา้ท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาจมีผลเสียเพราะขั้นตอนกระบวนการขออนุญาตการน าเขา้
และส่งออกขยะดงักล่าว เช่น การขนส่ง การเคล่ือนยา้ยท่ีเก่ียวขอ้งและอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหลายหน่วยงาน
นอกเหนือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ การด าเนินงานให้สอดคลอ้ง และประสานงาน
บนพ้ืนฐานของความเขา้ใจท่ีตรงกนัจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น รวมถึงการตรวจภายหลงัจากท่ีน าเขา้หรือภายหลงัจากการ
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ส่งออกดว้ย หากไม่มีการด าเนินการให้สอดคลอ้งและประสานงานก็จะให้การตรวจดงักล่าวกระท าไดย้ากขึ้น 
ดงันั้น การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบอาจเกิดปัญหาในการติดต่อประสานงานท่ีผิดพลาด หรือขดัแยง้กนัเอง
ได้จึงควรก าหนดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบร่วมกันกับหน่วยงานทั้ง 3 
หน่วยงาน โดยทั้ง 3 หน่วยงานดงักล่าวจะตอ้งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบถึงการขออนุญาตน าเขา้
และส่งออกขยะอันตรายและขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย เ พราะกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ปฏิบติังานในฐานะหน่วยงานผูมี้อ านาจ ท าหน้าท่ีรับแจง้เก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ย ขา้มแดนของของเสียอนัตราย
หรือของเสียอื่น และให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองต่อการแจ้ง และอนุญาตหรือควบคุมการน าเขา้ของเสีย
อนัตรายตามท่ีก าหนด โดยก าหนดเพ่ิมเติมการเข้าไปตรวจสอบในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง 
เง่ือนไขในการอนุญาตให้น าเขา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้ท่ีเป็นวตัถุอนัตรายเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2550 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาการจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ใน
ประเทศไทยยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 1) การท่ีประเทศไทยใช้บทบัญญัติในเร่ืองการจัดการผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ื องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แลว้เป็นไปในรูปแบบการใชบ้ทบญัญติักฎหมายใกลเ้คียงอย่างย่ิง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แต่กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงเร่ืองการจดัการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยไดมี้การยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวไว ้3 ฉบบั คือ                       ร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือส่ิงแวดล้อม พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
และการจดัการเงิน รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์พ.ศ. ....  
 แต่ในปัจจุบนัร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบบั ก็ยงัไม่ไดถู้กน าออกมาบงัคบัใชแ้ต่อย่างใดในแต่ละฉบบันั้นก็ยงั
อยู่ในขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยมีการจดัให้มีระบบความรับผิดชอบและการชดใช้ความเสียหายอย่าง
เพียงพอ และโดยพลนัตามพนัธกรณีของอนุสัญญาบาเซลฯ ดงันั้น จึงเป็นการดีท่ีประเทศไทยตอ้งประกาศใช้
บังคบัร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อน าหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาบาเซลฯ เข้ามาใช้บังคบัเป็นกฎหมายภายในของ
ประเทศ จึงจะท าให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวได้
อยา่งมีระบบและชดัเจนมากย่ิงขึ้น 
 2) การจดัเก็บหรือจดัการเงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑท่ี์กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบนัก็ยงัไม่
มีกฎหมายใด ๆ  ในประเทศไทยท่ีเขา้มามีบทบาทในการจดัเก็บหรือจดัการเงินดงักล่าวท่ีไดเ้ก็บกบัผูป้ระกอบการ 
จากการการศึกษาร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และการจัดการเ งิน รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ์ พ.ศ. .... ถือเป็นร่างกฎหมายท่ีมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมในการใช้บงัคบักบัการ
จัดการผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้วมากท่ีสุดในขณะน้ี แต่ร่างพระราช
กฤษฎีกาดงักล่าวก็ยงัมีลกัษณะเป็นเพียงกฎหมายลูกเท่านั้น หากกฎหมายแม่คือร่างพระราชบญัญติัมาตรการการ
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คลงัเพ่ือส่ิงแวดล้อม พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญติัการจัดการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. .... ยงัไม่มีความแน่นอนในการประกาศใช ้
 3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
เคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้น การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือกรมศุลกากร กรมเจา้ท่า การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ช่วยกันก ากับดูแลท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองความชัดเจน ปัญหาในการติดต่อประสานงานท่ี
ผิดพลาดหรือขดัแยง้กนัเองได ้และความคล่องตวัในการท างานเพราะขั้นตอนกระบวนการการขออนุญาตน าเขา้
และส่งออกขยะอนัตรายดงักล่าวเก่ียวขอ้งและอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของหลายหน่วยงาน ผูเ้ขียนเห็นว่า ตอ้งให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเขา้มามีบทบาทในการตรวจสอบร่วมกนักบัหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน โดยทั้ง 3 หน่วยงาน
ดงักล่าวจะตอ้งรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบถึงการขออนุญาตน าเขา้และส่งออกขยะอนัตรายและ
ขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑด์งักล่าวดว้ย เพราะกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบติังานในฐานะหน่วยงานผูมี้อ านาจ 
ท าหน้าท่ีรับแจง้เก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียอนัตรายหรือของเสียอ่ืน โดยก าหนดเพ่ิมเติมการเขา้
ไปตรวจสอบในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง เง่ือนไขในการอนุญาตให้น าเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้ท่ีเป็นวตัถุอนัตรายเขา้มาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2550 โดยเพ่ิมเติมในขอ้ 
2.5 ก าหนดว่า  
 “การน าเขา้เพ่ือการใชซ้ ้ า การน าเขา้เพ่ือการซ่อมแซม การน าเขา้เพ่ือดดัแปลง และการน าเขา้เพ่ือคดัแยก
หรือแปรสภาพช้ินส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แลว้ ให้กรมศุลกากร 
กรมเจา้ท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้นจดัท ารายงานในการตรวจสอบ พิจารณาอนุญาตให้มีการน าเขา้ ส่งออก 
ขนถ่ายของเสียอนัตราย หรือพิจารณาอนุญาตการจอดเรือเทียบท่าและการขนถ่ายของเสียอนัตรายให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดมี้การอนุญาตหรือการกระท าดงักล่าวขึ้น” 
 เพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการน าเขา้และการส่งออกขยะอนัตราย
หรือขยะมีพิษท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองใชอ้ิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ สามารถตรวจสอบการ
น าเขา้และส่งออกขยะอนัตรายดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหามาตรการทางกฎหมายและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีทางดา้นชีวมาตรท่ีใชเ้พื่อตรวจวดัคุณลกัษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล ปัจจุบนัการใช้ไบโอเมตริกซ์ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ อาจเส่ียงต่อการร่ัวไหลของขอ้มูล  เจา้ของ
ขอ้มูลและอาจง่ายต่อการละเมิดและสูญเสียทรัพยสิ์น จากการเปรียบเทียบพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ระหว่างกฎหมายต่างประเทศกบักฎหมายของสหภาพยโุรป พบว่า สหภาพยโุรปให้การคุม้ครอง
ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์เป็นกรณีพิเศษ โดยกฎหมายมุ่งเน้นเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล (Right to privacy) รวมทั้งมาตรการ
ความมัน่คงปลอดภยัตามหลกั “สิทธิท่ีจะขอลบขอ้มูล” (Right to erasure) หรือ “สิทธิท่ีจะถูกลืม” (Right to be 
forgotten)  ภายหลงัการลบ ซ่ึงการบงัคบัใชก้ฎหมายมีปัญหาในดา้นการจดัการความปลอดภยัประเภทขอ้มลูไบโอ
เมตริกซ์ (Biometrics Data) รวมทั้งมาตรการในการรรวบรวม การเก็บรักษา การประมวล และการท าลายขอ้มูลไบ
โอเมตริกซ์ เพราะหากขอ้มูลร่ัวไหล ผูใ้ชบ้ริการคงไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Reset password) ใหม ่ไดอ้ยา่งการตั้ง
ค่าตวัเลขในรูปแบบเดิมได ้ดว้ยเหตุน้ี ประเทศไทยควรมีมาตรการในการให้ความคุม้ครองความเป็นส่วนตวัใน
ข้อมูลไบโอเมตริกซ์อย่างเข้มงวด และผู ้เขียนเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมค านิยามศัพท์ “ข้อมูลทาง
พนัธุกรรม” และ “ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์” เพื่อให้ครอบคลุมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและสอดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบติัของสากล 

 
ค าส าคัญ: ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มลูไบโอเมตริกซ์ ขอ้มูลท่ีละเอียดออ่น สิทธิท่ีจะถูกลืม 

 

ABSTRACT 
This article has the purpose to study the issue of legal measures and the protection of personal 

information by biometric data, which is a biometric technology used to measure individual characteristic. 
Nowadays, the use of biometric in various transactions can be prone to data breach of the owner of the data and 
it can be prone to infringement and loss of property. From a comparison of the Personal Data Protection Act 2019 
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between foreign law and European Union law, it is found that the EU provides special protection against biometric 
information. In this regard, the law focuses on the right to privacy and security measures in accordance with the 
principles of "Right to erasure" or "Right to be forgotten" after deletion, where law enforcement has problems 
with the management of Biometric Data security including measures for the collection, retention, processing and 
destruction of biometric data. Because if the information is leaked, the service user will not be able to change 
(Reset password) to a new number setting in the original format. For this reason, Thailand should have a measure 
to protect the privacy of biometric information. The author suggests additional definitions of "Genetic 
information” and "Biometric Information" to cover each type of personal information and comply with 
international practices. 
 
Keywords: Personal information, Biometric data, Sensitive data information, Right to be forgotten 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการติดต่อส่ือสาร ขอ้มูลส่วนบุคคลจึงมีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในการจดัเก็บขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล การรับ หรือการส่ง
ขอ้มูลส่วนบุคคล จึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไดง้่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจอ่อนไลน์ท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคตกอยู่ในความครอบครองของผูใ้ห้บริการจ านวนมาก ทั้งน้ี เพราะการน าเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์มาใช้
ในการระบุตวัตนของบุคคลเพื่อปลดล็อคแอปพลิเคชนั โดยไม่ตอ้งใส่รหัส (Password)  เช่น ลายน้ิวมือ ใบหน้า 
ม่านตา หรือพฤติกรรมเฉพาะตวั โดยน าส่ิงเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกบัเอกลกัษณ์ท่ีได ้แลว้ท าการบนัทึกไวใ้น
ระบบฐานขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลไปใชก้ารท าธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร หรือการให้บริการ
ของภาครัฐ หรือภาคเอกชนท่ีอาจท าขอ้มูลการร่ัวไหล หรืออาจมีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้งานโดยมิชอบ 
หรือไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลเสียก่อน หรือแมจ้ะไดรั้บความยินยอมแลว้ก็ตาม ก็อาจมีการน าไปใช้
เกินขอบวตัถุประสงคท่ี์ไดใ้ห้ความยินยอมไว ้จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูลและระบบได ้จึงตอ้ง
อาศยับทบัญญติัของกฎหมายคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ (มัณฑณา ศรีพงษ์พนัธ์, 
2561)  

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พุทธศกัราช 2540 ในปัจจุบนั
ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐเท่านั้น แต่มิได้ให้การ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นครอบครองของหน่วยงานเอกชนและบุคคล หากมีการละเมิดเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลส่วนใหญ่การสืบพยานหลกัฐานตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาลก่อน เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 54 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิส่วนตวัของบุคคล ซ่ึงผูเ้สียหายมีหน้าท่ีรวบรวมพยานหลกัฐานน าสืบใน
ชั้นศาลเพ่ือพิสูจน์หาตวัผูก้ระท าการละเมิดขอ้มูลของตน 

ผูวิ้จัยพบว่า พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยงัมิได้มีมาตรการป้องกันความ
ปลอดภยัประเภทข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่ายต่อความรู้สึกใน                  
การจดัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย การเขา้ถึง การประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวน้ี ถือเป็นหลกัการพ้ืนฐานในบทบญัญติั
ของกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏว่า หลักการตาม มาตรา 24 ห้ามมิให้ผูค้วบคุมข้อมูล             
ส่วนบุคคลท าการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ เพื่อ “ประโยชน์สาธารณะ หรือ การใช้อ านาจรัฐ” 
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รวมถึงการ “ปฏิบติัตามกฎหมาย” ท่ีไดม้อบหมายให้แก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลกระท าได ้ขอ้ยกเวน้น้ี อาจ
ส่งผลกระทบในเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานรัฐในการบงัคบัเก็บขอ้มูลไบโอเมตริกซ์และหากขอ้มูล
ร่ัวไหลเจา้ของขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลของตนได ้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาแนวความคิด กบัทฤษฎีเก่ียวกบักบัมาตรการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในข้อมูลไบโอ

เมตริกซ์ ภายใตก้ฎหมายไทย 
(2) เพื่อศึกษาเก่ียวกบัความยินและการถอนความยินยอมในการใชข้อ้มูลไบโอเมตริกซ์  
(3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัมาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเฉพาะอย่างย่ิงระยะเวลาในการเก็บรักษา

ขอ้มูลท่ีเป็นไปตามหลกัสิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten) 
(4) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลไบโอเมตริกซ์  
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
ตั้งอยูบ่นสมมติฐานอนัเก่ียวกบัมาตรการเพ่ือความมัน่คงปลอดภยัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การ

เก็บ รวบรวม เปิดเผย ใช ้หรือ ท าลายขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ ดงันั้น ขอ้ยกเวน้ในการเผยแพร่ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ 
โดยการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบญัญติั พ.ศ.2562 จึงตอ้งค านึงถึงความเส่ียงในการเขา้ถึง
ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์และท าลายขอ้มูลเม่ือหมดวตัถุประสงค์ เพื่อป้องกนัเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลภายหลงัการลบ
ขอ้มูล หรือสิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten)  

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและมาตรการเพ่ือความมัน่คงปลอดภยัในความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลไบโอ

เมตริกซ์ (Biometrics)  จึงไดศึ้กษาวิเคราะห์เฉพาะกรณีมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และกฎหมายภายในของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 

5. วิธีการด าเนินการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยวิเคราะห์มาตรการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัใน

ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ จากบทบญัญติัของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทย
และของต่างประเทศ โดยเฉพาะพระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ Regulation (EU) 
2016/679 Regulation (EU) 2018/1725 (GDPR) Biometric Information Privacy Act 2008 (BIPA) รวมทั้ง บทความ
ทางวิชาการต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6. ผลการวิจัย 
ค าว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ปรากฎอยู่ใน พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พุทธศกัราช 2540  

วางหลกัไวว่้า ขอ้มูลข่าวสารทั้งหลายท่ีเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล ช่ือ เลขหมาย รหสั หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีท า
ให้รู้ตวัผูน้ั้นได ้และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พุทธศกัราช 2562 ไดว่้างหลกัไวใ้นท านองเดียวกนั
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ว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท าให้สามารถระบุตวัของบุคคลนั้นได ้ตามมาตรา 6 เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายสหภาพ
ยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลให้รวมถึงข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric Data) ซ่ึงถูกจ าแนกประเภทอย่างชัดเจน                     
โดยกฎหมายได้อธิบายการใช้เทคโนโลยี (Biometrics) ทั้ งในเชิงกายภาพ (Physical Characteristics)  เช่น 
ลายน้ิวมือ ใบหน้า ม่านตา เป็นต้น และ พฤติกรรม (Behavioral Biometrics) เช่น ลายเซ็น การพิมพ์ การเดิน                 
เป็นตน้ รวมถึงคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคลได ้

อย่างไรก็ตาม แมว่้า “ความเป็นส่วนตวั” จะครอบคุลมถึงสิทธิหลายประการ แต่ความเป็นส่วนตัวท่ี
นานาประเทศต่างให้ความส าคญัอย่างย่ิง คือ “ความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลส่วนบุคคล” ทั้งน้ี เทคโนโลยีไบโอ
เมตริกซ์ถูกน ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (นัยนา มาแสง , 2551) เน่ืองจากเจ้าของข้อมูลสามารถกรอก
แบบฟอร์มขอ้มูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการใชท้  าธุรกรรมต่าง ๆ (ธาริณี มณีรอด, 2559) จึงจดัเก็บ
ขอ้มูลไดป้ริมาณมาก (Big data) โดยขอ้มูลเหล่าน้ี เรียกว่า (Customer identifiable) ท่ีอาจถูกลกัลอบใชข้อ้มูลเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกรรมการเงิน หรือลกัลอบเขา้ระบบขอ้มูลส่วนตวัของผูอ้ื่นเพื่อบิดเบือนหรือเปล่ียนแปลง ดงันั้น 
เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้ในทางทุจริต หรือการแทรกแซงขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ค านึงถึง
สิทธิความเป็นส่วนตัวภายใต้พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (นัยนา มาแสง, 2551) จึง
ท าการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปและกฎหมาย BIPA ของสหรัฐอเมริกา 
ดงัน้ี 

6.1 มาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ภายใต้กฎหมายไทยควรจะมี
ความหมายอย่างไร 

การให้ค  านิยามศพัท์ไวเ้ฉพาะค านั้น หรือการจ ากดัความหมายท่ีแน่นอนของค าศพัท์เพื่อตอ้งการจ ากดั
ความหมายให้เฉพาะเจาะจงและชดัเจนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ ไม่ครอบคลุมกวา้งเกินไป 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจตรงกัน จึงจ าเป็นตอ้งให้ค  านิยามความหมายประเภทขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหวง่ายต่อความรู้สึกท่ีต้องระมัดระวงัในการเก็บรวบรวมโดยตอ้งไดรั้บความยินอมจาก
เจา้ของขอ้มูลก่อน เวน้แต่ กฎหมายให้กระท าได ้ 

ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation 2018: GDPR) โดยบัญญติัค า
นิยาม “ข้อมูลไบโอเมตริกซ์” เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกิดจากการประมวลผลทาง
เทคนิคเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของบุคคลในการยืนยนัตวัตนอย่างชัดเจนและจ าแนกประเภทของ
ข้อมูล ตาม Article 3 (18) (วรรณรัชชา ทรัพยร์ดาพดัชา, 2558) และมาตรการป้องกันการประมวลผลโดยตอ้ง
ค านึงถึงความเส่ียงส่ิงท่ีเช่ือมโยงถึงตวับุคคล (อรรถกร สุขปุณพนัธ์, 2560) ในหมวดหมู่พิเศษเฉพาะ ตาม Article 
10 ซ่ึงห้ามมิให้มีการประมวลผลขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ เวน้แต่ จะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อน 
ตาม Article 7 หรือเว้นแต่กฎหมายให้อ านาจกระท าได้ตาม Article 10 วรรคสอง การบังคับใช้กฎหมายน้ี
ครอบคลุมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท เช่น ช่ือ ต าแหน่งท่ีตั้ง (Location) หมายเลข (IP Addresses) คุกก้ี 
(Cookies) และขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีองคก์รต่าง ๆ ไดติ้ดตามพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการเม่ือเขา้อินเทอร์เน็ต 

พระราชบัญญติัคุม้ครองขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ของสหรัฐอเมริกา (Biometric Information Privacy Act 
2008: BIPA) โดยบญัญติัค านิยาม “ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์” ซ่ึงไม่ค  านึงถึงวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถระบุตวับุคคลได้
ดว้ยขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ และจ าแนกประเภทของขอ้มูลอย่างชดัเจน โดยห้ามซ้ือขาย หรือเปิดเผยขอ้มูล และตอ้ง
ท าลายทนัทีเม่ือหมดวตัถุประสงค์ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะละเมิดขอ้มูลและตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจ้าของ
ขอ้มูลก่อน ตาม 740 ILCS 14/15 (b) เวน้แต่ ขอ้ยกเวน้ภายใตค้  าจ ากดัความ ตาม Section 10 แห่งพระราชบญัญติั
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ทางกายวิภาคแห่งรัฐอิลลินอยส์ โดยควบคุมการใชแ้ละการเก็บรักษาขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ในกรณีพิเศษ ตาม 740 
ILCS 14/10 จึงใช้บงัคบักบัองคก์รธุรกิจในสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใด ๆ ก็ตามท่ีน าเสนอสินคา้ หรือ
บริการให้กบัสหภาพยโุรป หรือติดตามพฤติกรรมของบุคคลในสหภาพยโุรปอาจอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของ GDPR 
จึงตอ้งประกาศนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้ตั้งแต่คร้ังแรกเร่ิมใชแ้ละไดรั้บความยินยอม 

ดงันั้น ผูวิ้จยัเห็นว่า ค  านิยามในพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 จ าเป็นตอ้ง
ให้ค  านิยามความหมายประเภทขอ้มูลไบโอเมตริกซ์เพื่อไม่ให้ครอบคลุมกวา้งจนเกินไป  และจ าแนกประเภท
ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในการประมวลผลขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ หรือการจดัเก็บรวบรวมหรือไม่ 
ความแตกต่างระหว่างค านิยามของกฎหมาย GDPR และกฎหมายของ BIPA ก็คือ บญัญติัต านิยามเพื่อให้ผูบ้ริโภค
เขา้ใจความหมายและประเภทของขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ เพื่อระมดัระวงัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
อ่อนไหวมาก ๆ หรือขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน โดยระบการตอ้งแจง้เตือนในการให้ความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนตั้งแต่คร้ังแรกท่ีเร่ิมใช ้ 

6.2 หลักความยินยอม (Consent) และถอนยินยอม  (Withdraw of Consent) ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ 
(Biometrics) 

หลกัความยินยอมเป็นเง่ือนไขว่าการขอความยินยอมจะตอ้งมีลกัษณะท่ีแยกออกจากเร่ืองอื่นในเอกสาร
อย่างชดัแจง้ มีรูปแบบที่เขา้ใจและเขา้ถึงไดง้่าย และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย หรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความ
ยินยอมอย่างเสรีหรือไม่ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการให้ความยินยอมถูกผูกเป็นเง่ือนไขในการปฏิบติัตามสัญญา หรือ
การให้บริการของผูค้วบคุมขอ้มูลหรือไม่ ตอ้งมิใช่การยินยอมโดยอตัโนมติั ซ่ึงพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง โดยบญัญติั “เวน้แต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมได”้ ซ่ึงมีเจตนา
ให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล “โดยปริยายได”้ หรือไม่ (นรินทร์ จุ่มศรี, 2555) โดยหลกั
เจา้ของขอ้มูลตอ้งให้ความยินยอม (Consent) ก่อน และผูค้วบคุมตอ้งแจง้เตือนการให้ความยินยอมตั้งแต่คร้ังแรก
เท่านั้น กล่าวคือ ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อนโดยอิสระ ว่าเห็นดว้ย หรือไม่ ในการปฏิบติัตามสัญญา
มิใช่การให้ความยินยอมโดยปริยาย และต้องแจ้งผลกระทบในการถอนความยินยอมให้เจ้าขอ้มูลทราบก่อน                 
หากเจา้ของขอ้มูลไม่ประสงคจ์ะด าเนินการใด ๆ ไดต้ลอดเวลา 

หลักความยินยอม (Consent) ของกฎหมาย (General Data Protection Regulation)  นั้ น ก าหนดให้                         
ผูค้วบคุมตอ้งประกาศแจง้เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความยินยอมไม่น้อยกว่าหน่ึงขอ้ และ
ตอ้งน าเสนอให้เห็นไดช้ัดเจนในการให้บริการธุรกรรมนั้น ๆ โดยไม่จ ากดัว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร (Paper - 
form) หรืออิเลก็ทรอนิกส์ (E- form) หรือรูปแบบใด ๆ จะตอ้งมีลกัษณะท่ีแยกออกจากเร่ืองอื่นในเอกสารอย่างชดั
แจง้มีรูปแบบที่เขา้ใจและเขา้ถึงไดง้่าย และใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ตาม Article 7 (2) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งได้
ให้ความยินยอมอย่างเสรี หรือการให้ความยินยอมเป็นการปฏิบติัตามสัญญาในการให้บริการของผูค้วบคุมขอ้มูล 
หรือไม่ ตาม Article 7 (4) หรือสิทธิในการขอยา้ยขอ้มูลไปให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื่น (The right to data 
portability) ตาม Article (20) หากขอ้มูลใดไม่เก่ียวขอ้งให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎขอ้บงัคบัตาม Regulation (EU) 
2018/1725 Article 7 และตอ้งแจง้ผลกระทบในการก่อนถอนความยินยอมเม่ือไม่ประสงคท์  าธุรกรรมต่อไป ตาม 
Regulation (EU) 2018/1725 Article 7 (3)  

หลกัความยินยอม (consent) ของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric Information 
Privacy Act 2008: BIPA) ต้องแจ้งตั้ งแต่คร้ังแรกเป็นลายลักษณ์อักษรและห้ามมิให้องค์กรต่าง ๆ ท่ีมีข้อมูล                 
ส่วนบุคคลเปิดเผยขอ้มูลนั้น เวน้แต่ ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลเสียก่อน โดยตอ้งแจง้ “ล่วง” หน้าเป็น
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ลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัระยะเวลาการเก็บและการท าลายขอ้มูลไบโอเมตริกซ์อยา่งถาวรเม่ือไม่ประสงค ์ตาม 740 
ILCS 10/15 (b) โดยตอ้งแจง้ผลกระทบก่อนถอนความยินยอม  หลกัความยิมยอมตอ้งการไดรั้บความยิมยอมมิใช่
เพียงแค่ “แจ้ง” หากองค์กรผูใ้ห้บริการไม่แจง้ขอความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่เจา้ของขอ้มูล 
ทราบก่อน หากมีการละเมิดก็เพียงพอท่ีจะน าคดีขึ้นสู่ศาล แมว่้าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่ไดรั้บผลกระทบ
จากการไม่แจง้ความยินยอมดงักล่าวนั้นก็ตาม 

เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของ GDPR และกฎหมายของ BIPA หลกัความยินยอมผูใ้ห้บริการตอ้งแจง้
ขอ้มูลในการขอความยินยอมเป็นลายลกัษอ์กัษรตอ้งระบุวตัถุประสงคเ์จาะจงชดัเจนและแจง้ผลกระทบตั้งแต่คร้ัง
แรกท่ีเร่ิมใช ้โดยเจา้ของขอ้มูลให้ความยินยอมอย่างอิสระและสามารถถอนความยินยอมไดต้ลอด โดยห้ามมี
ระบบบังคบัยินยอมอตัโนมัติ ดังนั้น พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มิได้มีการระบุถึง               
การแจง้เตือนรายละเอียดการขอความยินยอมตั้งแต่คร้ังแรกและแจง้ผลกระทบในการถอนความยินยอมแก่เจา้ของ
ขอ้มูลทราบ “ก่อน” ล่วงหน้า หรือขณะให้ความยินยอม จึงอาจท าให้ผูใ้ห้บริการไม่แจง้เตือนการขอความยินยอม
และผลกระทบการถอนความยินยอม หรืออาจแจง้ภายหลงั หรือแจง้เม่ือใดก็ไดน้ั้น หรืออาจละเลยในการแจง้
เตือนในการขอความยินยอมและเร่ืองผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น ตาม มาตร 19 

6.3 มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างย่ิงระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลซ่ึงจะเป็นไป
ตามหลักสิทธิท่ีจะถูกลืม Right to be forgotten 

การรบกวนสิทธิความเป็นส่วนตวัโดยเฉพาะอย่างย่ิงการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีขึ้นอยู่กบัระบบของ            
ผูใ้ห้บริการ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ส่วนตวัของบุคคลและไม่ค านึงว่าจะมีการใชข้อ้มูลในคร้ัง
ต่อไปจะเกิดขึ้นหรือไม่ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นยคุสังคมขอ้มูลข่าวสาร (Information society) ท่ีขอ้มูลอยูใ่นระบบออนไลน์
ท่ีถูกรวบรวม (Collected) จดัเก็บ (Stored) และประมวลผล (Processed) อย่างต่อเน่ือง และอตัโนมติับนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถสืบคน้ไดง้่าย (Searchable) ดว้ยเหตุน้ี จะกระท าอย่างไรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกจดจ าใน
ระบบออนไลน์น้อยท่ีสุด (Digital footprint) และเป็นธรรม หรือ “สิทธิท่ีจะถูกลืม”  (Right to be forgotten) 
ภายหลงัการลบ (อธิพร สิทธิธีรรัตน์, 2558)  

โดยกฎหมายของ (General Data Protection Regulation) นั้น ผูค้วบคุมตอ้งแจง้ขออนุมติัการใช้ข้อมูล
ก่อนน าไปประมวล ตาม Article 6  รวมถึงสิทธิเจา้ของขอ้มูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นขณะท่ีการประมวลผล
ยงัคงด าเนินตามระยะเวลาตามวตัถุประสงคข์องการประมวลผลประเภทขอ้มูลอ่อนไหวง่ายเพ่ิมเติมตอ้งปฏิบติั
ตอ้งจ ากดัวตัถุประสงค ์และระยะเวลาจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกบัสิทธิความเป็นส่วนตวั หรือ “สิทธิท่ีจะ
ถูกลืม” (Right to be forgotten) ภายหลงัการลบขอ้มูล หรือประวติัต่าง ๆ อาทิ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจ าเป็น
ต่อการประมวลผลอีกต่อ หรือเจา้ของขอ้มูลไดข้อยกเลิกความยินยอมท่ีเคยไดใ้ห้ไว ้และไม่มีเหตุอนัชอบดว้ย
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีได้รับความความคุ้มครองในการประมวลผลข้อมู ลต่อไป โดยเจ้าของข้อมูลได้คัดค้าน                           
การประมวลผลขอ้มูลท่ีไม่มีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายนั้น หรือมีความจ าเป็นตอ้งลบตามกฎหมายตาม Article 17 
เพ่ือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกลืมไปเสียจากระบบ และส่ิงใดบา้งท่ีควรจะถูกลบเลือนไป (how to remember less 
and what should be forgotten) ตาม Article 17 วรรคสอง โดยก าหนดหน้าท่ีให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลให้ด าเนินการ
ลบร่องรอยดิจิทลั หรือส าเนาท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เจา้ของขอ้มูลท่ีร้องขอภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
แต่ไม่เกิน “ภายใน 1 เดือน” ตาม Article 14 ขอ้ 3 (a) (อรรถกร สุขปุณพนัธ์, 2561) 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric Information Privacy Act 2008: BIPA)             
โดยก าหนดห้ามหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เช่าซ้ือ หรือซ้ือขาย หรือหาก าไรจากขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ท่ีเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลไบโอเมตริกซ์เพื่อวตัถุประสงค์ทางการคา้ท่ีอยู่ในความครอบครองของตน โดยผูค้วบคุมตอ้งมี
มาตรการแจง้เตือนการขอความยินยอมให้ทราบล่วงหน้าและแจง้ผลกระทบการถอนความยินยอมล่วงหน้า เพื่อ
เจา้ของขอ้มูลสามารถควบคุมการใชข้อ้มูลไบโอเมตริกซ์ขององค์กรได ้ซ่ึงองคก์รต่าง ๆ จะไม่สามารถรวบรวม 
หรือจดัเก็บขอ้มูลไบโอเมตริกซ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบก่อนไดรั้บความยินยอมนั้น และหน่วยงานจะตอ้งพฒันา
นโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นตารางในการเก็บรักษาและแนวทางในการท าลายขอ้มูลไบโอเมตริกซ์อยา่งถาวร 
รวมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคร์ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลอยา่งไรและแจง้ระยะเวลาท่ีขอ้มูลไบโอเมตริกซ์
จะถูกเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือปฏิบติัตามสัญญา หรือเม่ือใดจะถูกท าลายอย่างถาวรให้แก่เจา้ของขอ้มูลทราบ
ล่วงหนา้ก่อน แต่ไม่เกินภายใน 3 ปี ขึ้นอยูก่บัว่าระยะเวลาใดจะถึงก าหนดก่อน ตาม (740 ILCS 14/15)  

ผูวิ้จัยพบว่า กฎหมายสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา โดยให้ความส าคญัในการคุม้ครอง “ข้อมูลไบโอ
เมตริกซ์” ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่ายให้ในอยู่ภายใตข้อ้จ ากดั โดยจ าแนก
ประเภทออกจากขอ้มูลทัว่ไปอยา่งชดัเจน ซ่ึงห้ามมิให้มีการประมวลผล เวน้แต่ไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
หรือกฎหมายบญัญติัให้อ านาจ เจา้ของขอ้มูลสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของตนไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลถูกเก็บเอาไว้
และประมวลผล ซ่ึงผูค้วบคุมจะต้องแจ้งถึงมีมาตรการท่ีเหมาะสมและมาตรการทางเทคนิคเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภยั เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ใช ้และการเก็บรวบรวม หรือ
ขอบเขตของการประมวลผลภายในระยะเวลาของการจดัเก็บ และการเขา้ถึงจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกบั
สิทธิความเป็นส่วนตัวของเจา้ของขอ้มูลตาม “สิทธิท่ีจะถูกลืม” (Right to be forgotten) ภายหลงัการลบขอ้มูล 
ปรากฏว่า พระราชบญัญติัคุมครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มิไดมีมาตรการะบบป้องกนัในการระบุการแจง้
เตือนตั้งแต่เร่ิมใช้ขอ้มูล หรือภายใตข้อ้ก าหนดขอ้ตกลงในการประมวลผลข้อมูล การก าหนดถึงระยะเวลาใช้
ชัดเจนในระหว่างการเก็บขอ้มูลว่ามีระยะเวลาเท่าใด และมาตรการในการป้องกนัการตอบแบบอตัโนมติั หรือ
ขอ้มูลถูกประมวลผลในระดบัไหน และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นระยะเวลาเท่าใด 

6.4 การแก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวในข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics)  
มาตรการป้องกนัไวดี้กว่าแก ้(Proactive not reactive; preventative not remedial) ในการให้ความคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกน าไปใช้ในทางละเมิดสิทธิของเจ้าของขอ้มูล  โดยผูใ้ห้บริการ หรือผูค้วบคุม หรือ                   
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลตอ้งมีมาตรการเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและกรณีเกิด
เหตุขอ้มูลร่ัวไหล “สิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล” น้ีมีตน้แบบมาจากกฎหมาย (General Data Protection Regulation: 
GDPR) ของสหภาพยุโรป โดยก าหนดให้องค์กร หรือหน่วยงานใดท่ีเก็บขอ้มูลขอประชาชนในสหภาพยุโรป 
(EU) ท่ีไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับในอตัราโทษท่ีสูง ดังนั้น เพื่อให้ผูบ้ริการตระหนักถึงมาตรการป้องกันความ
ปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของ จึงควรก าหนดหนา้ท่ีองคก์ร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ป้องกนัผลกระทบจากกฎหมาย 
GDPR ท่ีอาจเกิดขึ้นดว้ย ดงัน้ี 

กฎหมาย (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป โดยมีมาตรการในการป้องกนัความ
เป็นส่วนตวัขอลผลเมืองในสหภาพยุโรป ตาม Article 32 ของ GDPR หลกัส าคญั คือ “ผูค้วบคุมตอ้งมีมาตรการ
ป้องกนัความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียง” เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเสมอส าหรับขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวอยา่ง
ย่ิงเก่ียวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเสรีภาพท่ีได้รับการคุ้มครองเฉพาะเจาะจงตามข้อบังคบัตามข้อบังคบั (29)                     
ท่ีองคก์รตอ้งท าการแจง้เตือนระยะการรเก็บรักษาตั้งแต่เร่ิมใชข้อ้มูลและผูค้วบคุมขอ้มูลตอ้งมีหน้าท่ีการด าเนิน
ตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สิทธ์ิเจา้ของขอ้มูลเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ลอด ในกรณีการเก็บเพื่อให้การ
ประมวลผล หรือสิทธิท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ระบบการตดัสินใจด าเนินการอตัโนมติั (Rights of automated decision 
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making and profiling)  หรือในท านองเดียวกันท่ีส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลโดยตรง ตาม Article 22 ของ 
GDPR หากเกิดความเสียหายจากขอ้มูลส่วนบุคคลร่ัวไหลโทษปรับสูงถึง 20 ลา้นยูโร หรือร้อยละ 4 ของรายได้
ทั้ งหมดทั่วโลกของปีงบประมาณตาม Article 23 ของ (Regulation (EU) 2016/679) และ Article 83 ข้อ 5 และ
ก าหนดให้ผูค้วบคุมขอ้มูลมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้เตือนขอ้มูลร่ัวไหลภายใน 72 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ทราบว่ามีการละเมิด  

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ (Biometric Information Privacy Act 2008: BIPA) โดยให้
ความส าคัญในเร่ืองข้อจ ากัดเฉพาะข้อมูลไบโอเมตริกซ์ให้ได้รับการลงทะเบียน หรือลดรูปแบบในระบบ
ฐานขอ้มูลและเป็นความลบัโดยก าหนดให้องคก์รประกาศนโยบายแจง้เตือนตั้งแต่เร่ิมใช ้ในการจดัเก็บรวบรวม
และการท าลายรวมถึงป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลไบโอเมตริกซ์แก่เจง้ของขอ้มูลทราบล่วงหน้าและแจง้ระยะเวลา  
การเก็บรวบ ใช้ เปิดเผย หรือท าลายขอ้มูลเม่ือหมดวตัถุประสงค ์ภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เร่ิมเก็บขอ้มูลไบโอ
เมตริกซ์ หากขอ้มูลร่ัวไหลตอ้งแจง้เตือนถึงเหตุละเมิด ตาม 740 ILCS 14/15 ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ 
กฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ให้การคุ้มครองข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในความเป็นส่วนตัวท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ผูเ้สียหายไม่จ าเป็นตอ้งแสดงความเสียหายเพ่ิมเติม เพียงแค่สูญเสียสิทธ์ิความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลไบโอเมตริกซ์
ตามกฎหมายก็ถือว่าละเมิดกฎหมายปรับ 1,000 ดอลลาร์ ในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงและส าหรับความประมาท
โทษปรับสูงถึง 5,000 ดอลลาร์ และสิทธ์ิผูเ้สียหายสามารถเรียกค่าเสียหายและค่าจา้งทนายความไดต้ามความ
เหมาะสม 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของ GDPR และกฎหมายของ BIPA ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดจนถึงการให้บริการออนไลน์แก่บุคคลท่ีอยูใ่นสหภาพยโรป ท าให้หลาย ๆ ประเทศจะตอ้ง
ตระหนังถึงมาตรการป้องกันปลอดภยัความเป็นส่วนตัวในข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลลบัเฉพาะและ
อ่อนไหวง่าย (Sensitive data) โดยค าถึงสิทธิสิของเจา้ของขอ้มูล เช่น สิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้การเก็บขอ้มูล แจง้ใน
การขา้ถึง สิทธิในการแกไ้ข สิทธิในการจ ากดัการประมวลผลขอ้มูล สิทธิในการถ่ายโอนขอ้มูล สิทธิในการปฏิเสธ
ไม่ให้ใชข้อ้มูล สิทธิท่ีจะไม่ใชก้ารตดัสินใจดว้ยวิธีการอตัโนมติัในการประมวลผล สิทธิในการลบ อนัเป็นสิทธิท่ี
ควรค านึงถึงล าดบัตน้ ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มิไดมี้มาตรการ
ในการแจง้เตือนในการขออนุมติัความยินยอมก่อนและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนานเท่าใด รวมทั้ง
มาตรการในการป้องกนัการตอบแบบอตัโนมติั เจา้ของขอ้มูลเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นระยะเวลาเท่าใดและสามารถจ ากดั
การให้ใช้ หรือปฏิเสธการให้ใช้ขอ้มูลของตนได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นส่งเสริมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ                   
ภาคธุรกิจให้เท่าเทียมกบัมาตรฐานสากลและป้องกนัผลกระทบ โดยค านึงถึงการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
GDPR ซ่ึงประเทยไทยไม่สามารถหลีเล่ียงท่ีจะต้องติดต่อรับส่งข้อมูลกบัสหภาพยุโรปได ้ ดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งมี            
การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมาย จึงน าไปสู่ขอ้เสนอแนะ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา โดยท า

การเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 พบว่า สหภาพยุโรปมุ่งให้การคุม้ครอง
ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเขม้งวดซ่ึงมีอตัราโทษปรับสูงถึง 20 ลา้นยูโร หรือร้อยละ 4 ของ
รายไดท้ั้งหมดทัว่โลก อีกทั้ง หลีกเล่ียงมาตรการลงโทษทางอาญา โดยมุ่งเน้นเฉพาะโทษปรับทางแพ่งเพื่อให้
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สอดคลอ้งกบักฎหมายของ GDPR ท่ีอาจหลีเล่ียงติดต่อรับส่งขอ้มูลกบัสหภาพยุโรป ผูเ้ขียนขอเสนอแนะควร
แกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

(1) โดยก าหนดให้ผูค้วบคุมขอ้มูลมีหน้าท่ีแจง้ประกาศนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนด าเนินการ                
ใด ๆ แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนและเพ่ิมค านิยาม “ขอ้มูลไบโอเมตริกซ์” ไวใ้นมาตรา 6 ซ่ึงขอ้มูลท่ีมี
ความละเอียดอ่อน (Sensitive Data Information) และเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะของบุคคล ในเร่ืองสิทธิความเป็นส่วนตวั 
(Right to privacy)  

(2) หลกัการความยินยอมโดยก าหนดให้ผูค้วบคุมตอ้งมาตรการแจง้เตือนตั้งแต่คร้ังแรกท่ีใชใ้นการขอ
อนุมติัความยินยอม ตอ้งมิใช่การยินยอมโดยอตัโนมติัและแจง้ผลกระทบก่อนถอนความยินยอม หรือในขณะให้
ความยินยอมดงักล่าวให้แก่เจา้ของขอ้มูลทราบก่อน โดยบญัญติัเพ่ิมเติมค าว่า “ก่อน” ถอนความยินยอมนั้น ไวใ้น
มาตรา 19 วรรคหก  

(3) โดยก าหนดให้ผูค้วบคุมขอ้มูลแจง้เตือนระยะเวลาในการเก็บรักษา ใช ้เปิดเผย ลบ หรือท าลายขอ้มูล
ส่วนบุคคลให้เป็นการท่ีแน่นอนว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคลจะเก็บไวภ้ายใน 6 เดือน ในมาตรา 23 (3) ซ่ึงเป็นระยะเวลา
ไม่มาก หรือนอ้ยจนเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของ GDPR และ กฎหมาย BIPA เวน้แต่ วตัถุประสงคข์อง
กฎหมาย  

(4) โดยมาตรการลงโทษทางอาญาและไม่สอดคลอ้งกบัภาคธุรกิจซ่ึงตอ้งมีการติดต่อรับส่งขอ้มูลกับ
สหภาพยุโรปท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้โดยการยกเลิกมาตรา 79 และมาตร 80 โดยไม่พิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบั
กฎหมายของ GDPR  

ผูวิ้จยัเห็นว่า หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี อาจตอ้งรับโทษ
ทางอาญาจ าคุกไม่เกิน 1 ปี นั้น ซ่ึงท าให้ประเทศไทยเกิดสภาพกฎหมายอาญาเฟ้อ (Over - criminalization) อนัเป็น
การลงโทษท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายของ (GDPR) ท่ีเป็นมาตรความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liability) ผูใ้ห้บริการ
ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบพึงระวงัไม่กระท าการให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น (Duty of Care) ทั้งน้ี                
จะเป็นการผลกัให้ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งตกอยู่ภายใตค้วามเส่ียงท่ีจะรับโทษอาญา อาจส่งผลให้ไม่สามารถท า
ขอ้ตกลง หรือ ธุรกิจระหว่างกนัได ้
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ปัญหาการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพของคนไทยท่ีไม่สามารถพสูิจน์สัญชาติได้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัน้ีน้ีมุ่งศึกษาระบบประกนัสุขภาพของไทยท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนัสุขภาพ อนัเป็นรากฐาน
ในการสร้างหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยท่ีจะต้องขยายระบบประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมประชาชน 
(Covered population) ขยายระบบประกนัสุขภาพให้ครอบคลุมบริการสุขภาพ (Covered services) และขยายระบบ
ประกันสุขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสุขภาพ (Covered costs) โดยต้องค านึงถึงความสมดุลในมิติการเขา้ถึง
บริการ ความเสมอภาค หรือความเป็นธรรม คุณภาพการบริการ และประสิทธิภาพ ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อการตรา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหลักประกันสุขภาพ (health security) และระบบประกันสุขภาพ (health insurance)                       
ในการเขา้ถึงและไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของคนไร้บา้นหรือบุคคลท่ียงัมีปัญหา
สถานะท่ีรอการพิสูจน์สัญชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยยงัไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยเป็นผลมาจากการตีความ เร่ือง สถานะบุคคล ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมี
สัญชาติไทยเท่านั้น โดยจ ากดัเฉพาะคนไทย ท่ีมีเลข 13 หลกั ส่งผลให้คนเหล่าน้ีถูกตดัสิทธิไป  
   
ค าส าคัญ: การเขา้ถึงและไดรั้บบริการสาธารณสุข คนไร้บา้น พิสูจน์สัญชาติ 

 

ABSTRACT 

 This academic article focuses on the Thai health insurance system related to health insurance which is 
the foundation for building the national health cover by expanding the health insurance system to cover the people 
(covered population), expanding the health insurance system to cover health services (Covered services). And 
expand the health insurance system to cover covered costs, taking into account the balance of accessibility, 
equality or fairness, quality of service and efficiency, which are essential to enacting laws related to the collateral.  
Health security and health insurance to access and receive standardized and effective public health services for 
the homeless or in distress status pending nationality proof residing in Thailand.  Granted rights under the National 
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Health Coverage Act as a result of the State Council's interpretation of the person's status, referring to persons of 
Thai nationality only, limited to Thais with 13 digits, resulting in these people  Disqualified.  
 
Keywords: Access to and receiving Thai public health services, Homeless, prove their nationality. 
 

บทน า 
 สิทธิดา้นสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลทุกคน เป็นสิทธิท่ีทุกรัฐ
ในประชาคมระหว่างประเทศยอมรับ คนทุกคนควรจะไดรั้บอย่างเท่าเทียมกนั โดยปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 1948 ขอ้ 25 (1) และกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ( International Convenant on Economic,Social and Cultural Rights) ค.ศ. 
1966 ข้อ 12 วางหลกัให้บุคคลทุกคน มีสิทธิในการเข้าถึงสุขภาพท่ีดี (The Right to Health) และสิทธิในความ
เป็นอยู่ท่ีดีส าหรับตนเองและครอบครัว รวมถึงการรับบริการทางการแพทยแ์ละบริการทางสังคมท่ีจ าเป็นเม่ือยาม
เจ็บป่วย และรับรองสิทธิของทุกคนท่ีจะมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีจ าเป็นได้  
แต่ปัจจุบนัพบว่าการจดับริการสาธารณสุขยงัมีความไม่เสมอภาคและเหล่ือมล ้ากนั  
 ความเสมอภาคทางสังคมและความเป็นธรรมดา้นสุขภาพจดัเป็นสิทธิพ้ืนฐานอนัพึงมีของมนุษยท์ุกคน 
หลกัการเหล่าน้ีเป็นท่ีมาของ “ระบบหลกัประกนัสุขภาพ” ซ่ึงแต่ละประเทศ มีรูปแบบของระบบประกนัสุขภาพท่ี
มีความแตกต่าง และครอบคลุมสิทธิด้านการรักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงในบางประเทศมีระบบ
หลกัประกนัสุขภาพท่ีมุ่งเนน้ของการเขา้ถึงหลกัประกนัสุขภาพของประชาชนทุกคนโดยยึดหลกัความเสมอภาค 
(Equality) ความเท่าเทียมกนัของประชาชนทุกคน โดยมีการก าหนดรูปแบบของกฎหมายหลกัประกนัสุขภาพท่ี
เปิดกวา้ง โดยท่ีประเทศดังกล่าวได้ยึดถือหลักของพนัธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน และอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงสิทธิในสุขภาพเป็นส าคญั ซ่ึงรัฐไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีตราสาร
ระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน จึงมีพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศและมีจุดยืนท่ีชัดเจนต่อหลกั 
Health For All ตามมติ Health For All by the Year 2000 เพื่อท าให้บุคคลทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยสามารถ
เขา้ถึงการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีไดอ้ยา่งเสมอกนั 

การรับรองสิทธิของบุคคลในการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีนั้น ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรก              
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 52 ซ่ึงบญัญติัรับรองว่าการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์โดยการก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ี
ไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
โดยสิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิมนุษยชนซ่ึงบุคคลทุกคนท่ีเกิดมาเป็นมนุษยมี์สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองเช่นเดียวกนั 
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใด ทั้งน้ี เพราะบุคคลทุกคนมีสิทธิเสมอกันภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงรับรองหลกัความเท่าเทียมกนัของมนุษยไ์วเ้ช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญฉบบัที่ผา่นมา 
โดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีให้ความส าคญักบัค าว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนั” และ “บริการทางสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐาน” เพื่อเป็นหลักประกันในการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ให้ชัดเจนขึ้น ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 51 (Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550, Artticle 51) 
ได้ให้ความส าคัญ กับค าว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน” และ “บริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้
มาตรฐาน” โดยเพ่ิมเติมค าว่า “ท่ีเหมาะสม” เพื่อขยายความมาตรฐานทางสาธารณสุขของปวงชนชาวไทยจะไดรั้บ
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อย่างเหมาะสมนั้นเอง และปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 47นั้น ก็ได้
บัญญติัถึงบุคคลมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบบัน้ียืนยนัว่าสิทธิดา้น
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนชาวไทยจะไดรั้บการคุม้ครองโดยตรงและคุม้ครองมากกว่ารัฐธรรมนูญทุก
ฉบบัที่ผา่นมา 

ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการจดัระบบหลกัประกนัสุขภาพ (Health Insurance System) จ าแนกไดเ้ป็น 3 
ระบบ กล่าวคือ (1) ระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (2) ระบบสวสัดิการ
ขา้ราชการตามพระราชกฤษฎีเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ (3) ระบบหลกัประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือท่ีไทยรู้จกักนัดีในช่ือโครงการ 
30 บาท หรือบตัรทอง (Implication of the Universal Coverage Health Insurance) ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นระบบท่ี
ครอบคลุมสิทธิดา้นการรักษาพยาบาลของคนไทยจ านวนมากท่ีสุด โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (โครงการ 
30 บาท หรือบัตรทอง) หน่ึงในนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ ชินวตัร ท่ีน าเอาแนวคิดหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้ามาปรับใช้ เพื่อหาเสียงและแปรสู่ทางปฏิบัติการ โดยใช้เกณฑ์การร่วมจ่าย ณ จุดรับบริการ                
(Co-Payment) ของ “ผูมี้สิทธิ” ได้รับบริการเป็นเงิน 30 บาท หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดจากแนวคิด                  
ความเป็นธรรมทางสุขภาพท่ีประชาชนทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงระบบบริการอย่างเท่าเทียมกัน แนวคิดน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน (health as human right) ซ่ึงก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งได้รับโดยไม่แยกฐานะยากดีมีจน ทุกคนมี
โอกาสไดรั้บบริการเท่าเทียมกนั (equal opportunity) และถือเป็นภาระหนา้ท่ีของผูท่ี้เป็นรัฐตอ้งด าเนินการโดยใช้
การคลงัสาธารณะเป็นหลกัใน“ขอ้เสนอระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า” โดยคณะท างานพฒันานโยบาย
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้จึงระบุว่า “หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้” หมายถึงสิทธิของประชาชนไทยทุกคนท่ี
จะไดรั้บบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ดว้ยเกียรติศกัด์ิศรีท่ีเท่าเทียมกนั โดยท่ีภาระดา้นค่าใชจ้่าย              
ไม่เป็นอุปสรรคท่ีจะไดรั้บสิทธินั้น และในเวลานั้นดูเหมือนว่าค าถามท่ีว่า ใครบา้งท่ีจะสามารถมีบตัรทอง หรือ 
บตัร 30 บาท น้ีไดห้รือ ใครคือ “ผูท้รงสิทธิ” ในหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ยงัไม่เป็นประเด็นส าหรับสังคมไทย 
เพราะภายใตร้ะเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการประกันสุขภาพถว้นหนา้ พ.ศ. 2544 และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าดว้ยหลกัประกนัสุขภาพ พ.ศ. 2544 ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิในหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้หรือผูมี้สิทธิถือบตัรทองว่า ไดแ้ก่ ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ ของ
รัฐอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว ลูกจ้างท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกนัสังคม ฯลฯ และมีช่ือในทะเบียนบา้นพ้ืนท่ีท่ีก าหนด  
 อาจกล่าวไดว่้าการเร่ิมตน้ของบตัร 30 บาท ในทางปฏิบติัลกัษณะน้ีก็ดว้ยเหตุผลของการบริหารจดัการ
ท าให้กล่าวต่อไปอีกไดว่้าทางปฏิบติัน้ีเองท่ีเร่ิมตน้แนวคิดการผูกติดสิทธิในหลกัประกนัสุขภาพ หรือการมีบตัร
ทอง เขา้กบั “ทะเบียนบา้น” ไม่ว่าจะเป็น ท.ร.13 หรือ ท.ร.14และหรือ “เลข 13 หลกั” ดงันั้น “ผูท้รงสิทธิ” หรือ 
คนท่ีสามารถไดรั้บบตัรทอง จึงไม่ไดมี้เฉพาะ“คนไทย” หากแต่หมายถึงประชากรทุกคนท่ีฐานขอ้มูลทะเบียน
ราษฎรของรัฐไทยบนัทึกไวซ่ึ้งอาจหมายถึง คนท่ีอพยพเขา้มาในรัฐไทย หรือคนต่างดา้วเขา้เมืองผิดกฎหมาย                  
แต่ไดรั้บการผ่อนผนั หรือไดรั้บอนุญาตให้อยู่อาศยัเป็นการชั่วคราว (มีสิทธิอาศยัชัว่คราว) เด็กหรือคนท่ีเกิดใน
อาณาเขตรัฐไทยแต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทยเน่ืองจากเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายสัญชาติ หรือคนไทยท่ีไม่ถูกนับว่า
เป็นคนไทย ซ่ึงได้รับการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวติัมีช่ือในทะเบียนบ้านคนต่างด้าว ท.ร. 13 และมี                          
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บตัรประจ าตวั (บตัรสี) กลุ่มต่าง ๆ กล่าวคือ “ประชากร” ทุกคนในรัฐไทย รวมไปถึงคนไทยไร้บา้นท่ีไม่สามารถ
พิสูจน์สัญชาติได ้ 

ต่อมาเม่ือพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ระบุให้คนไทยทุกคน มีสิทธิไดรั้บ
บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยจดัให้มี “กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อ
ดูแลเร่ืองค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและส่งเสริมให้คนไทย
สามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างทัว่ถึง ซ่ึง “สิทธิหลกัประกนัสุขภาพ” หรือท่ีรู้จกักนัใน
นาม “สิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบตัรทอง” เป็นสิทธิตามกฎหมายส าหรับคนไทยท่ีมีเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั ท่ีไม่ไดรั้บสิทธิสวสัดิการขา้ราชการ หรือสิทธิประกนัสังคม หรือสิทธิสวสัดิการรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอื่นๆ 
จากรัฐ สิทธิในระบบประกันสุขภาพดังกล่าว ถือเป็นสวัสดิการรัฐส าหรับประชาชนทุกคน แต่เอกสาร
ประกอบการลงทะเบียนส าหรับผูต้อ้งการใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุภาพ อนัไดแ้ก่ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าหรับเด็กใช้ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) 2.ส าเนาทะเบียนบา้นหรือหนงัสือรับรองการพกัอาศยัจริง เป็นอุปสรรค
ส าคญัท่ีท าให้ประชากรบางกลุ่มท่ีแมจ้ะเป็นคนไทย แต่กลบัไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิในหลกัประกนัสุขภาพได้ 
เพราะขาดหลกัฐานทางทะเบียนในการขอรับสิทธิของตน 

คนไร้บา้นหรือผูท่ี้ใชชี้วิตในพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นประชากรกลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งประสบปัญหาดา้นการเขา้
ไม่ถึงสิทธิในระบบประกนัสุขภาพ จากสาเหตุการขาดหลกัฐานทางทะเบียนสอดคลอ้งกบัรายงานของส านกังาน
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ีระบุว่าปัญหาการเขา้ไม่ถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลจากรัฐของประชาชน
ส่วนใหญ่บุคคลท่ีไม่ได้รับการรับรองดังกล่าว มักจะเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงไม่ได้เป็นผูป้ระกันตน                 
โดยปัญหาส าคญัท่ีท าให้บุคคลเหล่าน้ีไม่ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพ เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลเหล่านั้น
ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น จากการส ารวจของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพพบว่า ปัจจุบนัมีคนไร้บา้นประมาณร้อยละ 25 ท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน หรือไม่มีเอกสาร
ยืนยนัตวัตนทางทะเบียน เหตุผลท่ีคนไร้บา้นไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารยืนยนัตวัตนทางทะเบียน
นั้น เป็นผลมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไร้บา้น ท่ีส่วนใหญ่ซ่ึงใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นเวลานาน       
ท าให้ขาดการติดต่อในระบบทะเบียนราษฎร เช่น บางคนเม่ือออกมาเป็นคนไร้บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปต่ ออายุ            
บตัรประจ าตวัประชาชนอีก หรือบางคนไม่เคยมีบตัรประจ าตวัประชาชนเลย เพราะออกจากบา้นมาตั้งแต่เด็กโดย
ท่ียงัไม่มีบตัรประชาชน หรือคนไร้บา้นบางคนถูกขโมยทรัพยสิ์นจนหมด ท าให้ไม่มีเอกสารไปยืนยนัตวัตนกบั
ทางราชการ เพื่อขอท าบตัรประจ าตวัประชาชนใหม่ได ้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้คนไร้บา้นจ านวนมากถูกคดัช่ือออกจาก
ระบบทะเบียนราษฎร์ หรือย่ิงไปกว่านั้นบางคนถูกบุคคลอ่ืนน าช่ือไปสวมสิทธิเรียบร้อยแล้ว อีกหน่ึงปัญหา  
ของคนไร้บา้นท่ีแมจ้ะมีบตัรประจ าตวัประชาชน แต่มีท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนัไม่ตรงกบัภูมิล าเนาในบตัรประจ าตวั
ประชาชน ท าให้ยากต่อการเขา้ถึงสิทธิในการเขา้การรักษาพยาบาลในเขตทอ้งท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู่ได ้ดงันั้น เม่ือรัฐ
ใชวิ้ธีการควบคุมการเคล่ือนท่ีของประชากร โดยน าทะเบียนราษฎร์มาผูกกบัสิทธิต่างๆ ของประชาชนเช่นน้ี ท า
ให้คนไร้บ้านกลายเป็นกลุ่มคนท่ีถูกบังคบัให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบากมากกว่าประชาชนทั่วไปในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเขา้ไม่ถึงสิทธิและโอกาสต่างๆ ท่ีพลเมืองพึงมีพึงไดต้ามกฎหมาย ดังนั้น คนไม่มีบา้น
หรือไม่มีเอกสารทางทะเบียนจึงถูกกีดกนัไม่ให้ไดรั้บการบริการจากสวสัดิการของรัฐ และการถูกกีดกนัการเขา้ถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาประวติั ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตของพระราชบัญญติัหลกัประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.2545 ท่ีก าหนดว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

ตามท่ีก าหนด 

2. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของคนไทยไร้บา้นในการเขา้รับบริการสาธารณสุขของรัฐภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

3. เพื่อศึกษาหลกักฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัหลกัประกนัสุขภาพ กรณีสิทธิใน

การรับการรักษาพยาบาลของคนไร้บ้าน และเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหาของคนไทยไร้บ้านตาม

พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเร่ือง

เสร็จท่ี 224/2555 ให้มีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ และหลกัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

 

สรุป 
 ผลกระทบจากการเขา้ไม่ถึงสิทธิในการเขา้ถึงระบบประกนัสุขภาพของรัฐ ท าให้คนไร้บา้นตอ้งสูญเสีย
สิทธิดา้นสุขภาพท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตไปจากเหล่ือมล ้าและไม่เท่าเทียม ทั้งท่ีคนท่ีใชชี้วิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ
อย่างคนไร้บา้นเป็นประชากรกลุ่มเส่ียงต่อการติดโรคต่างๆ มากกว่าคนท่ีใช้ชีวิตปกติทัว่ไป ตลอดจนความไม่
ชดัเจนอนัเก่ียวกบัการตีความถึงสิทธิของบุคคลในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขของรัฐตามท่ีระบุไว้ ในมาตรา 5 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ท่ีจ ากดัผูมี้สิทธิหรือการเป็นผูท้รงสิทธิ เป็นเพียง
บุคคลท่ีเป็นคนไทยท่ีมีสัญชาติไทย และจ ากดัเฉพาะคนไทยท่ีมีเลข 13 หลกั เพียงเท่านั้น เป็นเหตุให้กลุ่มคนไทย
ไร้บา้น หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาเก่ียวสถานะบุคคลในประเทศไทย ไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางสาธารณสุข  
ซ่ึงถือไดว่้าเป็นสิทธิในสุขภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยท์ุกคนควรท่ีจะไดรั้บอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐตอ้งค านึงถึง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นส าคญั ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งกบัหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขต่อไป ในท านองเดียวกนักบักฎหมายของต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ซ่ึงจะท าให้การแกไ้ขปัญหาสถานะบุคคลของประเทศไทยมีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 คนไร้บา้นมีปัญหาทั้งในดา้นการรักษาพยาบาลท่ีไม่สามารถเขา้ถึงระบบหลกัประกนัสุขภาพ และไม่ได้
รับสวสัดิการสังคมตามระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งไม่ได้รับการคุ้มครองสวสัดิภาพในด้านความ
ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยั และหลกัประกนัรายไดท่ี้มัน่คง เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึง
มีขอ้เสนอแนะซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขการให้ความหมายของคนไร้บา้น โดยเห็นควรมีการปรับปรุง
แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 วรรคแรก บุคคลทุกคนมี
สิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด โดยพระราชบญัญติัน้ี โดยการให้
ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอร่างแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย ให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
ทั้งน้ีเพราะตอ้งการให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิในการไดรั้บการบริการสาธารณสุข และสามารถเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาล หรือการบริการทางสาธารณสุขไดอ้ย่างเท่าเทียมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงผูย้ากไร้ 
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ผูสู้งอายุ ผูท่ี้มีรายได้น้อย และผูพ้ิการ โดยการจัดสวสัดิการและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้กับกลุ่มคน
ดงักล่าวน้ีเน่ืองจากกลุ่มคนดงักล่าวเป็นกลุ่มท่ีขาดโอกาสทางสังคม โดยไม่ควรยึดติดเฉพาะบตัรประชาชน เพื่อ
รองรับกลุ่มคนไร้บา้น ให้สามารถใชสิ้ทธิรับบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
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THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE EXHIBITION BUSINESS 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการส่งเสริมและคุม้ครองการประกอบธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีเปิดให้มีธุรกิจเก่ียวกบัการจดังานแสดงสินคา้กนั
อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุว่ารัฐบาลไทยมีแนวคิดพฒันาอุตสาหกรรมประเภทการจดังานแสดงสินคา้ เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวและซ้ือขายสินคา้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเน้ือหาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการส่งเสริมและคุม้ครองธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ จะเห็นไดว่้า ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะใน
การส่งเสริมและคุม้ครองธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อผูจ้ดังานแสดงสินคา้
และเจา้ของสินคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และท าให้สูญเสียรายไดท่ี้ควรจะหลัง่ไหลเขา้มาในประเทศ 
ดงันั้น เพ่ือให้ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้มีการพฒันาและเจริญโตไปพร้อมกบัแนวคิดและนโยบายในการพฒันา
ประเทศของรัฐบาล จึงเห็นควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองการประกอบธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ 

 
ค าส าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย, การประกอบธุรกิจ, การจดังานแสดงสินคา้ 
 

ABSTRACT 
 This article aims to study the promotion and protection of the exhibition business because at present 
Thailand is one of the countries that is widely open to the business of exhibitions. As a result, the Thai government 
has a concept of industrial development in the type of exhibition as a center of tourism and trading products. 
However, if considering the contents of the legal measures relating to the promotion and protection of the 
exhibition business, Thailand has not yet had specific laws to promote and protect the exhibition business 
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resulting in problems and obstacles for both domestic and foreign exhibitors and product owners. Moreover, it 
has led a loss of income flowing into the country. 
 Therefore, in order for the exhibition business to develop and grow together with the government's 
national development ideas and policies, the specific laws should be provided to promote and protect the 
undertaking of the exhibition business. 
 
Keywords: Legal measures, Business operation, Exhibitions 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดมี้การเปล่ียนไปตามยคุสมยั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการต่างหากลยุทธ์
และวิธีการในการที่จะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การท าให้ลูกคา้ไดมี้โอกาสทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ไดเ้ห็น ไดสั้มผสั 
และมัน่ใจในคุณสมบติัของสินคา้ หรือการจดักิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นตน้  (สุมาลี กรดกาง
กั้น, 2556 : 133) การตลาดเชิงกิจกรรมน้ี เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบหน่ึง ซ่ึงผูป้ระกอบการคิดขึ้นมา
เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และสร้างยอดขาย นอกจากนั้นยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการท่ีกระตุ้น
ยอดขาย และยงัเป็นเคร่ืองมือในส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และท าให้กลุ่มลูกคา้หรือ
กลุ่มเป้าหมายไดมี้โอกาสสัมผสักบัสินคา้ ชมสินคา้อย่างใกลชิ้ดมากย่ิงขึ้น สร้างประสบการณ์ และสร้างความ
ประทบัใจร่วมกบัลูกคา้ผูบ้ริโภค (ณัฐชา ธ ารงโชติ, 2556 : 127) 
 การจดังานแสดงสินคา้ (Exhibition) เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีหลาย ๆ  องคก์รใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการช่วยประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ งานแสดงสินคา้จึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดแบบพบผูบ้ริโภค
โดยตรง ปัจจยัหลกัท่ีท าให้งานแสดงสินคา้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางตลาดท่ีมีประสิทธิภาพคือ การให้
ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการน าเสนอหรือสาธิตผลิตภณัฑ ์การสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้นั้น จึงท าให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดระหว่างลูกคา้และผูบ้ริโภค (ปณิชามน ตระกูลสม , 2559 : 64) นอกจากนั้นยงัเป็นกระบวน
การตลาดท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการส่ือสารและเทคโนโลยี เป็นตน้ (ปณิชามน 
ตระกูลสม, 2559 : 64) 
 ลกัษณะการจดัแสดงสินคา้นั้น โดยทัว่ไปจะเป็นการจดังานในช่วงระยะเวลาส้ันๆ ตามเวลาท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้ ผูป้ระกอบธุรกิจหรือองคก์รท่ีจดังานแสดงสินคา้เรียกว่าผูจ้ดังาน ผูจ้ดังานเป็นไดท้ั้งองคก์ารท่ีเป็นเอกชน
และหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยความส าคญัของการจดังานแสดงสินคา้ (อดิเทพ ก าแพงเสรี เสรี 
วงษ์มณฑา และชุษณะ เตชคณา, 2562 : 96)  จึงสรุปไดด้งัน้ี (1) งานแสดงสินคา้เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของผูป้ระกอบการ รวมไปถึงการเปรียบ เทียบ สินคา้กบัคู่แข่ง และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมงานพิจารณา
คดัเลือกสินคา้หลากหลายไดอ้ย่างใกลชิ้ด (2) งานแสดงสินคา้ช่วยกระตุน้ให้เกิดการวิจยัและพฒันาสินคา้ใหม่ 
เน่ืองจากนิยมจดัขึ้นเพ่ือแนะน าสินคา้ และทดสอบตลาด รวมไปถึงผลตอบรับของสินคา้เพ่ือท่ีจะน ามาปรับปรุง
สินคา้และบริการให้ดีย่ิงขึ้น  
 จากลกัษณะการจดังานแสดงสินคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว่้า ในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ี
ส่งเสริมและคุม้ครองเก่ียวกบัการจดังานแสดงสินคา้ มีเพียงพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 พระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานส่งเสริมการจดประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
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จดัตั้งส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562พระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบญัญติัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัส าหรับองคก์าร
ระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซ่ึงกฎหมายทั้ง 5 ฉบบัดงักล่าวไม่ใช่
กฎหมายเฉพาะ แต่เป็นกฎหมายท่ีควบคุมเก่ียวกบัการจดังานแสดงสินคา้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในประเทศไทย และมี
สภาพบงัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงกบัเร่ืองการจดังานแสดงสินคา้แต่เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การ
บงัคบัใชข้าดประสิทธิภาพ ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ถูกจ ากดัสิทธิในหลายกรณี เช่น หลกัใน
การปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ท่ีเขา้มาใช้งานหรือจดัสถานท่ี ตลอดจนการก่อสร้าง 
ติดตั้งคูหา และการร้ือถอนงานแสดงสินคา้ หรือหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการน าสินคา้ตวัอย่างเขา้มาแสดงในงานแสดง
สินคา้ของเจา้ของสินคา้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ เป็นตน้  
 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากปล่อยให้ด าเนินต่อไป ในอนาคตอาจไม่มีสินคา้ท่ีน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศเพื่อแสดงในงานแสดงสินคา้ หรือแมแ้ต่เจา้ของสินคา้ภายในประเทศเองก็เช่นเดียวกนั อนัน ามาสู่การ
สูญเสียรายไดม้หาศาล และอาจท าให้ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้มีจ านวนลดลง และส่งผลให้เจา้ของสินคา้หรือ
ผูป้ระกอบการขาดตลาดหรือแหล่งรวมในการขายสินคา้หรือแสดงสินคา้ของตน  
 ดงันั้น เพ่ือให้ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้พฒันาไปพร้อมกบัการเติบโตของประเทศไทย จึงเห็นควรท่ีมี
กฎหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 
  

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาแนวคดิเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 
(2) เพื่อศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ 

 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้า 
               ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้สามารถแบ่งกลุ่มไดต้ามประเภทของการจดังานท่ีจะแยกกลุ่มเป้าหมายได ้
คือ (อดิเทพ ก าแพงเสรี เสรี วงษม์ณฑา และชุษณะ เตชคณา, 2562 : 95-96)   
 (1) การจดังานแสดงสินค้าส าหรับผูป้ระกอบการ (Business-to-Business: B2B) เป็นการจดังานแสดง
สินคา้ของผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการโดยตรง ส่วนผูซ้ื้อจะเป็นผูป้ระกอบการเท่านั้น การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้
ประเภทน้ีตอ้งมีการลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่วงหน้า เช่น งาน Metalex เป็นการจดังาน
แสดงสินคา้ของผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการโดยตรง ผูอ้อกบูธจะเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น เป็นงาน
แสดงสินคา้อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุด จากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมสาธิตการท างานของ
เคร่ืองจกัรหลากหลายแบรนด์ เป็นเวทีเปิดตวัหลายนวตักรรมใหม่ ท าให้เกิดการเจรจาซ้ือขายทางธุรกิจทั้งไทย
และนานาชาติ ซ่ึงกระบวนการจองพ้ืนท่ีนั้นไดมี้การออกบูธล่วงหน้าเป็นปี ส าหรับผูเ้ขา้ชมงานจะเป็นกลุ่มวิศวกร 
ผูจ้ดัการในโรงงาน นกัอุตสาหกรรมทัว่โลก เจา้ของกิจการทั้งไทยและต่างชาติ  และจะมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นอุตสาหกรรม มาให้ความรู้ สัมมนาวิชาการความรู้เก่ียวกบัโรงงาน
อุตสาหกรรม   
  (2) การจดังานแสดงสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภค (Business-to-Customer: B2C) เป็นการจดังานแสดง สินคา้ท่ี
เปิดให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมงานไดเ้พ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดา้นอุปโภคบริโภค 
ผูจ้ดังานแสดงสินคา้อาจเป็นผูค้า้ปลีกหรือผูผ้ลิตท่ีมุ่งเนน้การน าเสนอสินคา้ให้ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค คนสุดทา้ย ผูซ้ื้อ
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น าสินคา้หรือบริการไปใชเ้ลย งานแสดงสินคา้ประเภทน้ีไม่จ ากดัผูบ้ริโภคและไม่ตอ้งมีการลงทะเบียนล่วงหนา้ 
เช่น งานไทยเท่ียวไทย เป็นการจดังานแสดงสินค้าท่ีเปิดให้ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมงานได ้ เพ่ือเป็นการขยาย
โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียว ผูจ้ดังานแสดงสินคา้อาจเป็นบริษทัที่ขายสินคา้เก่ียวกบั
การท่องเท่ียว และบริษทัท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นการน าเสนอสินคา้และบริการให้ผูซ้ื้อหรือ
ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐยงัตอ้งร่วมสนบัสนุนส่งเสริมการจดังานเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศ กระตุน้ให้เกิดการหมุนเวียนรายไดข้องปะเทศ  เน้นให้ผูเ้ขา้ชมงานมาร่วมงานมากท่ีสุด 
เป็นตน้ 
 (3) การจดังานแสดงสินคา้ส าหรับผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค เป็นการจดังานแสดงสินคา้ท่ีผูจ้ดัเป็น
ผูผ้ลิตโดยตรงหรือตวัแทนจ าหน่าย เพ่ือให้ผูซ้ื้อทั้งสองกลุ่มเขา้ร่วมงาน คือ กลุ่มท่ีติดต่อซ้ือขายระหว่างธุรกิจกบั
ธุรกิจ และกลุ่มผูซ้ื้อท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป โดยมกัแบ่งเป็น 2 ระยะเวลาร่วมงาน คือ ระยะแรกจะอนุญาตให้แต่
ผูป้ระกอบการเขา้ชมไดเ้ท่านั้น หรือ Trade Day กบัระยะต่อมาซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมชมงานได้
หรือ Public Day เช่น งานแสดงสินคา้อาหาร THAIFEX – World of Food ASIA การจดังาน เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว่้า การจดังานแสดงสินคา้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีเป็นกิจกรรมทางการตลาด 
ท าให้ผูข้ายและผูป้ระกอบธุรกิจไดพ้บกบักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง นอกจากนั้นยงัเป็นสถานท่ีท่ีเปิดโอกาสให้
บุคคลหลาย ๆ กลุ่มไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัแบบเขา้ถึงตวั 
 จากรูปแบบการจดังานแสดงสินคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในปัจจุบนัแนวโน้มธุรกิจจดังานแสดงสินคา้เป็น
ธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และยงัเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอื่นๆ (ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561) : 4) เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร/ภตัตาคาร 
ธุรกิจการจดัประชุมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัและการแสดงสินคา้ นิทรรศการนานาชาติ หรือไมซ์ (MICE= 
Meeting, Incentive Travel, Convention and Exhibition) ซ่ึงประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถทดัเทียมกบัหลาย
ประเทศชั้นน าในการจดัประชุมและการแสดงสินคา้ อีกทั้งความไดเ้ปรียบในดา้นค่าใชจ้่ายท่ีไม่สูงมากนกัรวมทั้ง
สภาพอากาศและท่ีตั้งท่ีเอ้ืออ านวยในการจดังานดงักล่าว ทั้งน้ี โดยมีหน่วยงานส านักงานส่งเสริมการจดัการ
ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau ยอ่ว่า TCEB) 
เป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีจดัตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริม พฒันา และสนบัสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้มีศกัยภาพ
ในการแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก โดย สสปน. มีแผนการส่งเสริมธุรกิจน้ีอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัร่วมมือกบักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาเข้ามาร่วมผลักดันและส่งเสริมในส่วนของด้านการท่องเท่ียวให้กับธุรกิจน้ีอีกด้วย 
(ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน), 2561) : 4) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็นว่า การประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ ถือเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีส าคญั
ในการท าให้ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภค หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดม้าแลกเปล่ียนสินคา้ ซ้ือขาย หรือน าแนวคิดไปใชใ้น   
การพฒันาและต่อยอดสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องตนเอง เช่นน้ี ลกัษณะของงานแสดงสินคา้จึงไดเ้ปิดกวา้งให้ทั้งนกั
ธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลไทยและต่างด้าวประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว โดยไม่มี
ขอ้ก าหนดกลางบงัคบัการจดังานแสดงสินคา้ มีเพียงบางสถานท่ีท่ีออกระเบียบและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดังาน
แสดงสินคา้นั้นเป็นการเฉพาะส าหรับการมาใช้สถานท่ีของตนเองเพ่ือจดังาน ท าให้เง่ือนไขการจดังานแสดง
สินคา้เป็นไปตามขอ้ตกลงของเจา้ของสถานท่ีนั้น ๆ  ซ่ึงต่างจากในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เพราะประเทศ
ดงักล่าวไดมี้มาตรฐานกลางบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เป็นตน้  
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 ในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่าเพื่อเป็นการยกระดบัการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทยให้เป็นไปใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกนั จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งบริหารจดัการผูป้ระกอบธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ โดยอาจมาตรฐานกลางก าหนดการปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ท่ีเ ขา้มาใชง้าน
หรือจดัสถานท่ี ตลอดจนการก่อสร้าง ติดตั้งคูหา และการร้ือถอนงานแสดงสินคา้ในประเทศไทย ซ่ึงมาตรฐาน
ดงักล่าวอาจประกอบดว้ย ระเบียบและขอ้ก าหนดก่อนเขา้พ้ืนท่ีจดัแสดงงาน วนัเตรียมงาน วนัแสดงงาน วนัร้ือ
ถอน และอุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้ใชใ้นอาคาร ตลอดจนการป้องกนัอุบติัเหตุ 
 

4. กฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองการประกอบธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้า 
  4.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของสหรัฐอเมริกา 
  การน าสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อน าออกโชว์ในงานแสดงสินค้าหรือใช้ในการจดังานท่ีเป็นพิเศษ 
(special event) นั้น ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมดงัน้ี (กฎระเบียบการน าสินคา้เขา้ไปแสดงโชวใ์นสหรัฐฯและการ
น าเขา้สหรัฐฯตวัอยา่งสินคา้, 2563)  
  1. การน าสินคา้เขา้สหรัฐอเมริกาเพื่อใชสิ้นคา้ในงาน “Trade Fairs” หน่วยงานศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
(United States Customs and Border Protection : CBP) ซ่ึงท าหน้าท่ีบังคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการน าเข้า การ
ส่งออก และการเก็บภาษีอากร ระบุว่า สินคา้ในงาน “Trade Fairs” หมายถึง การน าเขา้สินคา้เพื่อน ามาแสดง เพื่อ
ใช้ในการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือบ ารุงรักษา ในระหว่างการแสดงสินคา้และสินคา้จะถูกส่งกลบัคืนไปยงัประเทศ
ส่งออกหรือส่งออกต่อไปยงัอีกประเทศหน่ึง หรือถูกท าลายทิ้งภายใน 3 เดือนนับจากวนัส้ินสุดงานภายใต้                   
การควบคุมดูแลของศุลกากรสหรัฐฯ 
  การน า เข้าประเภทน้ีผู ้น า เข้าจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Entry for Exhibition ของศุลกากร
สหรัฐอเมริกาและอาจจะไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้ไดโ้ดยการวางเงินค ้าประกนั ศุลกากรสหรัฐฯ อาจจะอนุญาตให้
จดัส่งตรงไปยงัสถานท่ีจดังานไดโ้ดยทนัที หรือส่ังให้ส่งไปเก็บในโกดงัเอกชนเพ่ือรอการตรวจก่อนการจดัส่งไป
ยงัสถานท่ีจดังานหรือส่ังให้ส่งเขา้โกดงัท่ีเป็น bonded warehouse เพื่อรอส่งไปยงัสถานท่ีจดังานสินคา้ท่ีน าเขา้ใน
ลกัษณะน้ีจะตอ้งถูกแยกออกจากสินคา้น าเขา้ปกติ 
  2. การน าสินคา้เขา้ท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ United States Food and Drug Administration : 
USFDA เน่ืองจากการน าเขา้ผลิตภณัฑอ์าหารและสินคา้อ่ืน ๆ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ FDA จะตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ดงันั้น สินคา้อาหารท่ีน าเขา้เพื่อไปแสดงในงานแสดงสินคา้ใน
สหรัฐฯ ก็จะตอ้งกระท าตามขอ้บงัคบัของกฎหมายน้ีดว้ยเช่นกนั ทั้งในเร่ืองของขบวนการผลิต มาตรฐานการผลิต
และการปิดฉลากสินคา้ 
  การจดัส่งสินคา้ภายใตก้ารควบคุมของ USFDA เขา้สหรัฐฯเพื่อน าออกแสดงในงานแสดงสินคา้
สามารถกระท าไดห้ลายวิธี 
   (1) ถา้สินคา้มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ USFDA สามารถท าการน าเขา้ดว้ยวิธีปกติได ้
   (2) ถา้สินคา้ไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของ USFDA อาจจะน าเขา้ได ้ถา้ผูน้ าเขา้หรือตวัแทน
ผูน้ าเขา้ย่ืนร้องขอน าเขา้กบัส านกังาน USFDA district office ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีจดังานแสดงสินคา้และต่อศุลกากร
ในพ้ืนท่ี ให้ปล่อยสินคา้ผ่านเขา้สหรัฐฯเพ่ือวตัถุประสงค์ในการน าไปใช้แสดงท่ีงานแสดงสินคา้และระบุการ
จดัหาการท าลายสินคา้หรือการส่งออกกลบัคืนไปเม่ือส้ินสุดงานภายใตก้ารดูแลและควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ี FDA 
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   (3) โดยปกติแลว้ FDA จะออกใบอนุญาตให้ปล่อยสินคา้ท่ีอาจจะมีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบของ USFDA โดยอาจจะมีเง่ือนไขว่าตอ้งมีการปิดประกาศในจุดท่ีวางแสดงสินคา้ว่าสินคา้ดงักล่าว 
ไม่ไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของ USFDA และให้ผูส้นใจในสินคา้ติดต่อ USFDA เพ่ือขอทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมถึง
ขบวนการปฏิบติั และเพ่ือให้สินคา้นั้นถูกตอ้งตามกฎระเบียบของ USFDA 
   (4) ในกรณีท่ี  USFDA พบการจัดส่งสินค้าจ านวนมากจนเข้าข่ายเป็น commercial size 
shipment และเป็นสินคา้ท่ีไม่มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ USFDA โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ในการ
ส่งเสริมการขายในงานแสดงสินคา้ ถา้ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนผูน้ าเขา้ยื่นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก USFDA 
ในพ้ืนท่ี USFDA อาจจะปล่อยตวัอยา่งสินคา้ออกมาส่วนหน่ึงเพื่อใชแ้สดงในงาน  
  การปล่อยสินคา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ USFDA และท่ีมีจ านวนมากและถือเป็น “commercial 
size shipment” ออกมาทั้งหมด USFDA จะพิจารณาเป็นกรณีไป 
  จากหลกัเกณฑด์งักล่าว กฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเขา้สินคา้ของสหรัฐอเมริกาท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น 
ผูเ้ขียนเห็นว่า สหรัฐอเมริกามีกฎระเบียบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัขั้นตอนการน าสินคา้เขา้มาจดัแสดงในงานแสดงสินคา้
ไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นมาตรฐานและยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน นอกจากนั้นยงัเป็นการส่งเสริมและ
คุม้ครองการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ ท าให้ผูจ้ดังาน เจา้ของสินคา้ และผูบ้ริโภคสามารถวางแผน
และก าหนดขั้นตอนการน าเขา้ไดอ้ยา่งถูกวิธี และน ามาซ่ึงความแพร่หลายและรายไดจ้ากการจดังานดงักล่าว  
  4.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ ดงัน้ี 
  1. พระราชบัญญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 วตัถุประสงค์ในการประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ี 
เน่ืองจากในปัจจุบนัการจดัตั้งองคก์ารมหาชนยงัขาดมาตรการส่งเสริมและการใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัทรัพยากรและ
บุคคล จึงไม่อาจบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ สมควรก าหนดให้
มีคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงาน การพฒันา และหลกัเกณฑ์กลางท่ีเก่ียวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกองค์การมหาชนต่อ
คณะรัฐมนตรีปรับปรุงองคป์ระกอบ คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม และอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการของ
องคก์ารมหาชนและผูอ้  านวยการขององคก์ารมหาชนให้เหมาะสมย่ิงขึ้นตลอดจนก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน
ขององคก์ารมหาชนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีอนัจะท าให้การบริหารงาน
และการปฏิบติัภารกิจขององคก์ารมหาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
  2. พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2562 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจดั
ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัองค์การ
มหาชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ส าหรับวตัถุประสงค์
ในการประกาศใช้กฎหมายฉบบัน้ี เน่ืองจากเพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบติัภารกิจของส านกังานส่งเสริม
การจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน 
  3. พระราชบัญญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วตัถุประสงค์ในการ
ประกาศใชก้ฎหมายฉบบัน้ี เน่ืองจากเพ่ือให้การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐมีกรอบการ
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ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยการก าหนดเกณฑม์าตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้
เป็นหลกัปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม มีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีค  านึงถึงวตัถุประสงคข์องการใชง้านเป็นส าคญัซ่ึง
จะก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการใชจ้่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงจะ
ท าให้การจดัซ้ือจดัจา้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มีการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงเพ่ือป้องกนัปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ประกอบกบัมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ อนัจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติัน้ี 
  4. พระราชบัญญัติเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 วตัถุประสงคใ์นการประกาศใชก้ฎหมายฉบบัน้ี เน่ืองจากประเทศไทย
มีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางส าหรับการด าเนินงานขององคก์ารระหว่างประเทศและการจดัการประชุมระหว่าง
ประเทศรัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานขององค์การระหว่างประเทศ การเข้ามาเพ่ือ
ด าเนินงานขององคก์ารระหว่างประเทศและการเขา้มาจดัประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทยและเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการเขา้มาด าเนินการดงักล่าวในประเทศไทย องค์การระหว่าง
ประเทศบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ ผูจ้ดัการประชุมระหว่างประเทศ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมระหว่าง
ประเทศจ าเป็นตอ้งไดรั้บเอกสิทธ์ิและความคุม้กนั หรือสิทธิประโยชน์ระหว่างท่ีเขา้มาด าเนินการดงักล่าว ดงันั้น 
สมควรมีกฎหมายเพื่อก าหนดกรอบการให้เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัส าหรับการด าเนินงานขององคก์ารระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการประชุมระหว่างประเทศ
ภาคเอกชน ทั้งน้ี เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่างประเทศ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
องคก์ารระหว่างประเทศและผูจ้ดัการประชุมระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
  จากวตัถุประสงคข์องกฎหมายทั้ง 4 ฉบบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูเ้ขียนเห็นว่ากฎหมายดงักล่าวไม่มี
ข้อความใดท่ีกล่าวถึงการส่งเสริมและคุ้มครองการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเป็นการเฉพาะ แต่
กล่าวถึงโดยภาพรวมของการจัดงานแสดงสินค้า ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่ายงัขาดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติส าหรับผู ้
ประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ท่ีเขา้มาใชง้านหรือจดัสถานท่ี ตลอดจนการก่อสร้าง ติดตั้งคูหา และการร้ือ
ถอนงานแสดงสินคา้ หรือหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการน าสินคา้ตวัอย่างเขา้มาแสดงในงานแสดงสินคา้ของเจา้ของ
สินคา้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงถือว่าเป็นหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัและเป็นหลกัปฏิบติัท่ีควรมีกฎหมายเฉพาะเขา้มาควบคุม 
 

5. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้า 
  5.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
  ในประเด็นน้ี เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของสินค้าได้มีพ้ืนท่ีในการแสดงเก่ียวกับสินคา้และผลิตภณัฑ์ของตน ซ่ึงท าให้สินค้า
สามารถเขา้ถึงลูกคา้หรือกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึ้น นอกเหนือจากการกระจายสินคา้ในตลาดท่ีท ากนัเป็นปกติ เช่น 
ออนไลน์ ขายหน้าร้าน เป็นตน้ ธุรกิจประเภทน้ีจึงยงัเป็นธุรกิจท่ีมีความตอ้งการและยงัคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยลกัษณะพิเศษของการจดังานแสดงสินคา้ท่ีท าใหเ้จา้ของสินคา้ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริโภคเองไดมี้
การพูดคุย เจอหนา้ และไดสั้มผสัสินคา้ ท่ีส าคญัสามารถเลือกสรรสินคา้ไดใ้นสถานท่ีแห่งเดียว  
  จากลกัษณะของการจดังานแสดงสินคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เน่ืองดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดภาวะ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า COVID-19 (โควิด19) ก าลงัระบาด ท าให้ธุรกิจการจดังาน
แสดงสินคา้ตอ้งหยุดชะงกั หรือเรียกว่าหยุดให้มีการจดังานแบบไม่มีก าหนด เพื่อป้องกนัไม่ให้ประชาชนเขา้ใกล้
กนัและแพร่เช้ือแก่กนัได ้เช่นน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจจึงไดรั้บผลกระทบเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น แมว่้าในปัจจุบนั
ดว้ยยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีท่ีมารองรับการซ้ือขาย แลกเปล่ียน และ
ชมสินคา้ แต่ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ดว้ยลกัษณะเฉพาะของสินคา้บางประเภทท่ีตอ้งการให้ลูกคา้ไดสั้มผสั
สินคา้และไดรั้บรส กล่ิน จึงยงัเป็นเร่ืองยากในการท่ีจะใชร้ะบบเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจบุนัน้ีเขา้มารองรับและงดให้
มีการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้น้ี 
  นอกจากนั้น จากสภาพการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้นั้น จะเห็น
ไดว่้า เน่ืองดว้ยลกัษณะของงานแสดงสินคา้จึงไดเ้ปิดกวา้งให้ทั้งนกัธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติหรือนิติบุคคล
ไทยและต่างดา้วประกอบธุรกิจในลกัษณะดงักล่าว โดยไม่มีขอ้ก าหนดกลางบงัคบัการจดังานแสดงสินคา้ มีเพียง
บางสถานท่ีท่ีออกระเบียบและขอ้ก าหนดเก่ียวกับการจดังานแสดงสินคา้นั้นเป็นการเฉพาะส าหรับการมาใช้
สถานท่ีของตนเองเพ่ือจดังาน ท าให้เง่ือนไขการจดังานแสดงสินคา้เป็นไปตามขอ้ตกลงของเจา้ของสถานท่ีนั้น ๆ 
ซ่ึงต่างจากในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เพราะประเทศดงักล่าวไดมี้มาตรฐานกลางบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบ
ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ หรือในประเด็นเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการน าสินคา้ตวัอย่างมาจดัแสดงในงานแสดง
สินคา้ ซ่ึงกฎระเบียบของประเทศไทยยงัมีขอ้จ ากดั โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัเก็บภาษีจากสินคา้ท่ีน าเขา้มา
แสดงในงานแสดงสินคา้นั้น เป็นตน้  
  ดงันั้น ในประเด็นน้ีปัญหา ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า เพ่ือเป็นการยกระดบัการจดังานแสดงสินคา้ในประเทศไทย
ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกนั จึงมีความจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งบริหารจดัการผูป้ระกอบธุรกิจการจดั
งานแสดงสินคา้ โดยอาจมาตรฐานกลางก าหนดการปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ท่ีเขา้มา
ใชง้านหรือจดัสถานท่ี  
  5.2 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า 
  ในประเด็นน้ี เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีส่งเสริมและคุ้มครองเก่ียวกบัการจัดงาน
แสดงสินคา้ มีเพียงพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานส่งเสริมการจด
ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญติัเอกสิทธ์ิและความคุม้กันส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซ่ึงกฎหมายทั้ง 5 ฉบบัดงักล่าวไม่ใช่กฎหมายเฉพาะ แต่เป็นกฎหมายท่ีควบคุม
เก่ียวกับการจัดงานแสดงสินค้าท่ีจะเกิดขึ้ นภายในประเทศไทย และมีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงกบัเร่ืองการจดังานแสดงสินคา้แต่เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การบงัคบัใชข้าดประสิทธิภาพ ท าให้ผู ้
ประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ถูกจ ากดัสิทธิในหลายกรณี เช่น หลกัในการปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดังานแสดงสินคา้ท่ีเขา้มาใชง้านหรือจดัสถานท่ี ปัญหาน้ีจะเห็นไดว่้า ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการน าสินคา้มาแสดง โดยเฉพาะสินคา้ตวัอย่าง หากพบว่ามีการน าเขา้มาและขายสินคา้ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของการน าสินคา้เขา้มาแสดงในงานแสดงสินคา้ ย่อมท าให้ผูน้ าเขา้หรือเจา้ของสินคา้ดงักล่าวนั้นตอ้ง
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เสียภาษีให้แก่ประเทศไทย ซ่ึงในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่า เน่ืองดว้ยการจดังานแสดงสินคา้มีวตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อให้ผูเ้ป็นเจา้ของสินคา้และเจา้ของสินคา้ หรือเจา้ของสินคา้และผูบ้ริโภคไดม้าเจอกนัเพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ซ่ึง
กนัและกนั ตลอดจนต่อยอดกนัในทางธุรกิจต่อไป ดงันั้น ในกรณีท่ีเจา้ของสินคา้และเจา้ของสินคา้ไดเ้จอกนัใน
งานแสดงสินคา้ หากการเจรจาทางธุรกิจเป็นไปในทางท่ีดีและมีการลงทุนในประเทศไทยขึ้น นัน่หมายความว่า
รายไดท่ี้จะมีการน าเขา้มาภายในประเทศและในอนาคตย่อมมีจ านวนมากขึ้น ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมีการพฒันา นอกจากนั้นในกรณีท่ีเจา้ของสินคา้และผูบ้ริโภคไดเ้จอกนัในงานแสดงสินคา้ ยอ่มท าให้
เกิดการซ้ือขายสินคา้และน าสินคา้ไปใชภ้ายในประเทศ ในประเด็นน้ีนอกจากผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์ในการ
เลือกซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพและตอบโจทก์ความต้องการของตนเองแล้ว ยงัท าให้สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้
หลากหลายขึ้นและมีให้เลือกซ้ือมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามผูป้ระกอบการภายในประเทศท่ีมีสินค้าประเภท
คลา้ยคลึงกนัย่อมเกิดการพฒันาสินคา้ของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัท่ีมีในตลาดได ้ส่งผลให้เกิด
การพฒันาทั้งในมุมของผูป้ระกอบการเองท่ีตอ้งพฒันาสินคา้ตนเอง และผูบ้ริโภคเองท่ีสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้
หลากหลาย น าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตต่อไปอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั
หลกัเสรีภาพในการท าสัญญา ซ่ึงเป็นหลกัท่ีให้คู่สัญญามีสิทธิและเสรีภาพในการเขา้ท าสัญญาระหว่างกนั โดย
ปราศจากการบงัคบั ขู่เขญ็ หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพนั้น 
  ดงันั้น ในประเด็นปัญหาน้ี ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีควรจะมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือเขา้มา
ส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ ประกอบดว้ยการก่อสร้าง ติดตั้งคูหา และการร้ือ
ถอนงานแสดงสินคา้ หรือหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการน าสินคา้ตวัอยา่งเขา้มาแสดงในงานแสดงสินคา้  
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
การประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านั้น ถือเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในทางเศรษฐกิจ               

หากขาดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับในทางปฏิบติั ย่อมส่งผลต่อความเช่ือมัน่แก่ผูป้ระกอบการ             
นกัลงทุน กลุ่มผูบ้ริโภค ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดงันั้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจการจดังาน
แสดงสินคา้เป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่แก่ผูป้ระกอบการ นกัลงทุน และกลุ่มผูบ้ริโภค ผูเ้ขียนจึงเห็นควรเสนอให้มี
กลไกในการควบคุมและส่งเสริมผูป้ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 (1) เสนอให้มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการส่งเสริมและคุ้มครองการประกอบธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้ท่ีเขา้มาใชง้านหรือ       
จดัสถานท่ี การก่อสร้าง การติดตั้งคูหา การร้ือถอนงานแสดงสินคา้ และการน าสินคา้เขา้มาแสดงในงานแสดง
สินคา้นั้น  ขอ้ก าหนดก่อนเขา้พ้ืนท่ีจดัแสดงงาน วนัเตรียมงาน วนัแสดงงาน วนัร้ือถอน และอุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้
ใช้ในอาคาร ตลอดจนการป้องกนัอุบติัเหตุ ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ 

 (2) เสนอให้ มีการจัดตั้ งหน่วยงานท่ี เ กิดจากความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน                                       
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อก าหนดและพฒันามาตรฐานการประกอบธุรกิจการจดังานแสดง
สินคา้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงท าให้ธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้เกิดความหลากหลาย
และกระจายสู่ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
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7. เอกสารอ้างองิ 
กฎระเบียบการน าสินค้าเข้าไปแสดงโชว์ในสหรัฐฯและการน าเข้าสหรัฐฯตัวอย่างสินค้า. (ออนไลน)์ เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.ryt9.com/s/expd/1081426 [วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563] 
ณัฐชา ธ ารงโชติ. (2556). กลยทุธ์การตลาดเชิงกิจกรรมส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มครอบครัว. วารสารสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์และการส่ือสาร, 1(2-3). 
ปณิชามน ตระกูลสม. (2559). กลยทุธ์ของการจดังานแสดงสินคา้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด สร้างประสบการณ์

ให้ผูบ้ริโภค. วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิด้า, 2(3). 
พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก https://www.krisdika.go.th/librarian/ 

get?sysid=745399&ext=htm [วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563] 
พระราชบญัญติัเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัส าหรับองคก์ารระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2561. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid 
=820008&ext=htm [วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563] 

สุมาลี กรดกางกั้น. (2556). หลกัและวิธีการในการพิชิตใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส              
ราชนครินทร์, 5(2). 

ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน). (2561). อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
เอเชีย. (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก https://www.businesseventsthailand.com/uploads/press_media/ 
file/190903-file-HVPWyZuJ1.pdf [วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563] 

อดิเทพ ก าแพงเสรี เสรี วงษม์ณฑา และชุษณะ เตชคณา. (2562). การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของงาน
แสดงสินคา้ในกรุงเทพมหานครเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 
13(3). 

https://www.krisdika.go.th/librarian/
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

397 

การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดา ศึกษากรณีการท าแท้ง
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 

PROTECTION OF HUMAN DIGNITY OF THE FETUS IN THE MOTHER'S 
WOMB : A CASE ABORTION WITH THE CRIMINAL CODE SECTION 305 
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บทคัดย่อ 
 ศัก ด์ิศ รีความเป็นมนุษย์เ ป็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีการรับรองในกฎหมายระหว่างประเทศและ                                     
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาและวิจยัทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัศกัด์ิ
ความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภ์มารดา ความผิดฐานท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขบทบญัญติัของประมวลกฎหมายอาญา ทั้งน้ีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัการท าแทง้
ซ่ึงมีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ 2 แนวทาง คือ อนุญาตให้มีการท าแทง้เสรีหรือก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิด
ทางอาญา ซ่ึงประเทศไทยมีประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัให้การท าแทง้เป็นความผิดในหมวดความผิดว่าดว้ย 
การท าให้แทง้ลูก มาตรา 301 ถึงมาตรา 304 และมีบทบญัญติัซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้ความผิดฐานท าแทง้บญัญติัไวใ้น
มาตรา 305 ประเทศไทยควรน าเอาหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์าใชแ้ลว้ การท าแทง้ตอ้งเป็นความผิดทางอาญา
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ และมีขอ้เสนอแนะท่ีให้เป็นทางเลือกของผูต้ั้งครรภท่ี์จะเลือกดูแลเล้ียงดูทารกท่ีคลอดออกมา
หรือไม่ หากไม่ประสงค์เล้ียงดูควรมีกฎหมายรองรับโดยความสงเคราะห์ของรัฐ โดยการศึกษาถือว่าการห้าม              
ท าแทง้ เป็นการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยความเป็นมนุษยเ์ร่ิมตั้งแต่เม่ือมารดาตั้งครรภ ์
 
ค าส าคัญ: ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย,์ การท าแทง้, ทารกในครรภม์ารดา 
 

ABSTRACT 
               Human dignity is a human right that is guaranteed in international law and the Constitution of the 
Kingdom of Thailand. The objective is to study and research theories and concepts about the human dignity of 
the fetus. The offense of abortion under the Criminal Code to introduce guidance on the amendment of the 
provisions of the Criminal Code.   The human dignity is associated with abortion, which There are 2 laws in the 
law : allowing free abortion or abortion as a criminal offense. Which Thailand has the Criminal Code specifying 
that abortion is an offense under the Section abortion abortion section 301-304 and there are provisions which 
are exceptions of abortion offense as provided in Section 305, Thailand should be used the principles of dignity 
as Humans have already used Abortion must be offence without exception. and there is a suggestion that it is the 
option of pregnant women to choose to take care of babies that are born or not, if not, there should be a law that 
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recognizes government must take the baby to take care of it instead. The answer of the research is considered 
Abortion Is respect for human dignity In which humanity began when the mother became pregnant 
 
Keyword: Human dignity, Abortion, Fetus 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันการท าแท้งมีปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นอยู่มากมายตามท่ีปรากฏในส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ           
ทั้งการเรียกร้องให้มีการแกไ้ขกฎหมายให้การท าแทง้สามารถท าไดอ้ย่างเสรีโดยอา้งบทบญัญติัของกฎหมายท่ี
ห้ามมิให้มีการท าแทง้นั้นขดัต่อหลกัการพ้ืนฐานเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคล กบัฝ่ายท่ีไม่ให้มี
การท าแทง้เสรีซ่ึงมีแนวคิดว่าการท าแทง้คือการท าบาปและยงัเป็นการละเมิดสิทธิของทารกท่ีจะมีชีวิต ซ่ึงท าให้
เห็นถึงปัญหาทั้งขอ้กฎหมายและปัญหาทางสังคม แมว่้าในประเทศไทยการท าแทง้จะไม่สามารถกระท าได้และ   
ถือว่าหากผูใ้ดท าแทง้ก็จะเป็นความผิด หรือแมก้ระทัง่การยอมให้ผูอ้ื่นท าแทง้ก็ยงัคงเป็นความผิด  แต่ก็ยงัคงเกิด
กรณีการท าแทง้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาไดมี้การพยายามผลกัดนักฎหมายท่ีอนุญาตให้มี
การท าแทง้เสรีได ้แต่ถึงอยา่งไรก็ตามก็ยงัคงมีทั้งผูท่ี้เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยต่อการอนุญาตให้ท าแทง้เสรี  
 ฝ่ายท่ีเห็นดว้ยกบัการให้มีกฎหมายอนุญาตให้เกิดการท าแทง้โดยเสรีก็มีเหตุผลสนบัสนุนว่าการท าแทง้
ย่อมเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างย่ิงของผูท่ี้เป็นมารดาซ่ึงมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับร่างกายของ
ตนเองและจะเป็นการแกปั้ญหาการมีลูกในวยัท่ียงัไม่พร้อม เพราะโดยมากการตั้งครรภอ์นัน ามาซ่ึงการท าแทง้โดย
ผิดกฎหมายในกรณีท่ีการท าแทง้เกิดขึ้นจากเด็กในช่วงวยัอายุ 15-19 ปี หากให้เด็กคลอดออกมากก็อาจจะเป็น
ปัญหาทางสังคมต่อมา ซ่ึงอาจรวมไปถึงคุณภาพของชีวิตของเด็กท่ีคลอดออกมาจากความไม่พร้อมของผูเ้ป็น
มารดาได ้เพราะทารกท่ีอยู่ในครรภม์ารดายงัไม่มีสภาพบุคคลอนัจะก่อให้เกิดสิทธิต่าง ๆ นอกจากน้ีการเปิดช่อง
ให้มีการท าแทง้เสรีก็อาจจะลดปัญหาของผูก้ระท าความผิดในฐานท าแทง้ซ่ึงบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ถึงมาตรา 304 ว่าเป็นความผิด และนอกจากน้ียงัมีค  าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2563 ซ่ึงวินิจฉยั
ว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 นั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญ  ท าให้เกิดการแกไ้ขประมวลกฎหมาย
อาญามาตราดงักล่าว แมว่้าในปัจจุบนัการท าแทง้จะสามารถท าไดแ้ต่ตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็นการกระท าโดยแพทยแ์ละ
ตอ้งกระท าอนัเน่ืองมาจากสุขภาพของตวัหญิงนั้น หรือ หญิงมีครรภ์อนัเน่ืองมาจากการถูกการกระท าความผิด
ฐานข่มขืน  แต่กลุ่มท่ียงัคงสนับสนุนให้มีการท าแทง้โดยเสรีก็ยงัคงเห็นว่าควรท่ีจะเพ่ิมให้การท าแทง้สามารถท า
ไดโ้ดยเสรีและไม่จ าเป็นตอ้งให้การท าแทง้จะท าไดอ้ย่างถูกตอ้งเพียงเพราะเขา้หลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้แต่เพียง
อยา่งเดียว 
 ส่วนฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายท่ียงัคงสนับสนุนให้มีการคงกฎหมายเร่ืองการท าแท้งก็มีเหตุผล
สนบัสนุนว่าการท าแทง้เป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภม์ารดา เพราะถือเป็นการพราก
สิทธิชนิดหน่ึงอนัทุกคนพ่ึงมีนั้นคือ “สิทธิในการเกิดเป็นมนุษย”์ ซ่ึงเป็นหลกัการพ้ืนฐานท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง
และรับรองในทางกฎหมาย และนอกจากน้ีการท าแทง้ยงัคงขดัต่อหลกัการในทางศาสนาอาทิเช่นศาสนาพุทธ ถือ
ว่าการท าแทง้มีความหมายถึงการฆ่ามนุษย ์หรือฆ่าคนตายเพราะถือว่าเป็นการท าผิดศีลขอ้ปาณาติบาต ซ่ึงถือเป็น
บาปท่ีร้ายแรง และไม่ควรท่ีจะให้การท าแทง้เป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมายไม่ว่าจะดว้ยเหตุใด 
 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้การวิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาและวิจยัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อยืนยนัหลกัเกณฑ์ว่าความเป็นมนุษยท่ี์พึงจะไดรั้บการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชน



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

399 

นั้นเร่ิมตั้งแต่เม่ือใดซ่ึงยอ่มเก่ียวพนัไปถึงการท าแทง้ท่ีจะให้เป็นเสรีภาพของผูต้ั้งครรภห์รือเป็นความผิดกฎหมาย 
หรือสามารถกระท าไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยการวิจยัมุ่งเนน้เฉพาะในกรณีการท าแทง้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 และกรณีขอ้ยกเวน้ท่ีกฎหมายให้สามารถท าแทง้ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขประมวลกฎหมาย
อาญาท่ีมีการน าเอาหลกัการคุม้ครองสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์าเป็นแนวคิดและเพื่อให้เกิดความสงบสุข
ขึ้นในสังคมอยา่งแทจ้ริง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและวิจยัทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภม์ารดาและ
การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภม์ารดา 
 2. เพื่อศึกษาและวิจยัทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความผิดฐานท าแทง้และการคุม้ครองทารกในครรภ์
มารดาตามประมวลกฎหมายอาญา 
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขบทบญัญติัของประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดฐาน
การท าแทง้ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมุ่งศึกษาและวิจยัถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชน  ปัญหาการท าแทง้ และบทบญัญติักฎหมายอาญาดา้นการท าแทง้ และแนวคิดความ
เป็นมนุษยข์องต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจกัร และ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

3.2 สมมุติฐานในการวิจัย 
จุดเร่ิมตน้ของการจะก าหนดให้การท าแทง้ไดโ้ดยเสรีหรือเป็นความผิดอาญานั้นขึ้นอยูก่บัแนวคิดของ

หลกัสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญท่ีให้ความส าคญัต่อมนุษยท่ี์จะมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์จะไดรั้บการ
คุม้ครองท่ียงัคงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัระหว่างความเป็นมนุษยเ์กิดขึ้นในระหว่างอยูใ่นครรภม์ารดาหรือเกิด
มาแลว้อยูร่อดเป็นทารกอนัน าไปสู่กฎหมายอาญาว่าดว้ยการท าแทง้ท่ีจะใหเ้ป็นความผิด หรือไม่ผิด หรือยกเวน้
เหตทุ  าแทง้ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ของความเป็นมนุษยท่ี์น าไปสู่การมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจ์ะเป็นค าตอบท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงกฎหมายอาญาในเร่ืองการท าแทง้ท่ีท่ีจะเป็นค าตอบที่เกิดจากการวิเคราะห์จนเป็น
เหตผุลสนบัสนุนแนวทางของกฎหมายท าแทง้  

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาวิจยัโดยใช้การวิจยัเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาคน้ควา้วิจยัโดยการรวบรวม
และวิเคราะห์เอกสารจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ประมวลกฎหมายอาญา ต ารา 
เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ โดยรวบรวมจากส่ือส่ิงพิมพ ์ข่าว อินเตอร์เน็ต               
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในเชิงนิติศาสตร์ ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ และศาสตร์แขนงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของประเทศไทย
และในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งมาท าการเรียบเรียงและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
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5. ผลการวิจัย 
 จากการวิจยัเร่ืองการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภ์มารดา ศึกษากรณีการท าแทง้
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ผูวิ้จยัสามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 พบว่าจากการศึกษาและวิจยัทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวกับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภ์
มารดา จากแนวคิดในเร่ืองจุดเร่ิมตน้ของความเป็นมนุษย ์และจุดเร่ิมตน้ของการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ซ่ึงไดมี้การรับรองปรากฎในค าปรารภของปฏิญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 4 เห็นไดว่้า ความเป็นมนุษยน์ั้นเร่ิมตั้งแต่เม่ือมีการปฏิสนธิและมีลกัษณะของความ
ท่ีทารกนั้นสามารถท่ีจะอยูร่อดได ้โดยในทางการแพทยย์อมรับแนวความคิดท่ีความเป็นมนุษยไ์ดเ้กิดขึ้นหลงัจาก
การปฏิสนธิผ่านไปเป็นระยะเวลา 6 วนั ซ่ึงเป็นช่วยระยะท่ีตัวอ่อนมีการฝังตวัในผนังมดลูกเพื่อท่ีตวัอ่อนจะ
สามารถด ารงชีวิตต่อไปได ้ส่วนในทางศาสนาทั้งของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลามมีการยอมรับ
ว่าความเป็นมนุษยมี์จุดเร่ิมตน้ท่ีเม่ือดวงวิญญาณเขามาจุติหรือสถิตยใ์นร่างของตวัอ่อนซ่ึงในทางศาสนาพุทธและ
แนวความคิดของศาสนาคริสต์ เช่ือว่าดวงวิญญาณจะเขา้มาจุติทนัทีเม่ือมีการปฏิสนธิ (พระครูปลดัสุวฒันเมธาคุณ, 
ดร.ชยัยนัต ์จตฺตาลโย (2558) หนา้ท่ี 28) ส่วนศาสนาอิสลามมี3 แนวความคิด ว่าดวงวิญญาณจะเขา้มาในร่างความ
เป็นมนุษยใ์นระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 แนวความคิดโดยแนวความคิดท่ีหน่ึงเช่ือว่าความเป็นมนุษยเ์ร่ิมตน้เม่ือ
มีการปฏิสนธิ แนวความคิดท่ีสองเช่ือว่าดวงวิญญาณจะมาจุติเม่ือพ้น 120 วันหลังจากการปฏิสนธิและ
แนวความคิดท่ี 3 ท่ีเช่ือว่าดวงวิญญาณจะจุติเม่ืออายุครรภไ์ด ้40 วนั (อรุณ  บุญชม. (ออนไลน์, 2562). เร่ิมตน้ใน
ส่วนของปรัชญาของจีนมองว่า ความเป็นมนุษยน์ั้นเร่ิมนบัตั้งแต่เม่ืออยู่ในครรภ์มารดา โดยถือว่าเม่ือเด็กคลอด
ออกมาจะมีอายไุด ้1 ปี (ออนไลน์, 2561) และเม่ือความเป็นมนุษยไ์ดเ้กิดขึ้นแลว้ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยก็์จะไดรั้บ
ความคุม้ครองดว้ยเช่นเดียวกนั  

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยค์ือคุณค่าท่ีผูกผนักับความเป็นมนุษยแ์ละเป็นคุณค่ าท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้ 
(บรรเจิด สิงคะเนติ, (2562) หน้า 90) ซ่ึงตอ้งไดรั้บความคุม้ครองดว้ยเสมอ นอกจากน้ีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยย์งั
ถือเป็นหลกัการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสิทธิมนุษยชนนั้นมีอยู่ดว้ยกนั 2 ระดบั กล่าวคือ ระดบัท่ี 1 ซ่ึงถือ
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานซ่ึงจะติดตวัมนุษยท์ุกคน อาทิเช่นสิทธิในชีวิตร่างกาย ซ่ึงถือเป็นสิทธิท่ีอยูเ่หนือกฎหมายและ
อ านาจรัฐ และระดบัที่ 2 ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองและคุม้ครองโดยกฎหมายและจากรัฐ เช่น สิทธิในทาง
การเมือง ดงันั้นสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ์มารดาคือสิทธิท่ีติดตัวมนุษย ์ดงันั้นการคุม้ครองศกัด์ิศรี               
ความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภก็์ยอ่มเป็นส่ิงท่ีสมควรไดรั้บการเคารพเฉกเช่นเดียวกบัมนุษยท์ัว่ไป 

 การท าแท้งโดยพิจารณาจากแค่ดุลยพินิจของหญิงผูต้ั้ งครรภ์แต่ฝ่ายเดียวผูเ้ขียนเห็นว่าไม่สมควร                         
ทั้งภายใตบ้ริบทของกฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยในปัจจุบนัไดก้ าหนดกรอบในการท าแทง้ไวเ้ป็นท่ีแน่นอน
และเหมาะสมอยู่พอสมควร แมว่้า ศาลรัฐธรรมนูญจะก าหนดให้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 
จะเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญอนัเป็นการยอมรับสิทธิของตวัหญิงมากขึ้น แต่ทั้งน้ีผูเ้ขียนมองว่าหากจะมีการ
รับรองให้มีการท าแทง้ดงักล่าวไดอ้ย่างเสรีย่อมเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภม์ารดา 
และเป็นการพรากสิทธิในการมีชีวิตซ่ึงเป็นสิทธิท่ีมีคุณค่าสูงย่ิง ดงันั้นในการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้สมควรท่ีจะก าหนดให้อยูใ่นกรอบที่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของ
ตวัหญิง อนัเป็นการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภ์ 
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6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัผูวิ้จยัสามารถอภิปรายตามล าดบัสมมุติฐานการวิจยัไดด้งัน้ีการเร่ิมตน้ความเป็นมนุษย์
ตามหลกัการทางศาสนาทั้ง 3 กล่าวคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามตามเห็นสอดคลอ้งกนัว่า
ความเป็นมนุษยมี์จุดเร่ิมตน้เม่ือมีดวงวิญญาณมาจุติในร่างของตวัอ่อนในครรภม์ารดา แต่หากจะมีความแตกต่าง
กนัแค่เร่ืองของระยะเวลาเท่านั้น 
 นอกจากน้ีความเช่ือในเชิงปรัชญาของจีนท่ีมองว่าการนับอายุให้เร่ิมนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เม่ือเด็กถึง
ก าหนดออกมาจะเร่ิมมีอายุได ้1 ปี โดยนบัอายุของเด็กรวมไปกบัระยะเวลาท่ีเด็กอยูภ่ายในครรภม์ารดาเพราะคน
จีนโบราณมีความเช่ือว่าชีวิตในครรภ์มารดาก็นับเป็นหน่ึงชีวิตนั้นเท่ากับเป็นการยอมรับการเป็นมนุษยห์รือ
ยอมรับว่าจุดเร่ิมตน้ของชีวิตมนุษยไ์ดเ้ร่ิมตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาแลว้ไม่ว่าเด็กจะเร่ิมมีการปฏิสนธิเม่ือไหร่ก็ตาม 
 ในทางการแพทยไ์ดมี้การอธิบายถึงจุดเร่ิมตน้ของความเป็นมนุษยไ์วว่้าการเป็นมนุษยจ์ะเร่ิมตน้เม่ือไข่
และอสุจิมาท าการปฏิสนธิกันหลงัจากนั้นจึงเกิดการพฒันาเป็นตัวอ่อน ซ่ึงตัวอ่อนดังกล่าวแม้ว่าจะเร่ิมมีการ
พฒันาการดว้ยตวัเองหรือมีสัญญาการเป็นมนุษยแ์ต่ก็ยงัไม่อาจจะกล่าวไดว่้ามีความเป็นมนุษยห์รือเป็นส่ิงมีชีวิตท่ี
สมบูรณ์ จ าเป็นท่ีตัวอ่อนนั้นจะตอ้งมีการฝังตัวในผนังมดลูกของผูเ้ป็นมารดาเสียก่อนเพ่ือท่ีจะสามารถมีการ
พฒันาการต่อไปไดเ้พราะหากไม่มีการฝ่ังตวัในผนงัมดลูกแลว้ตวัอ่อนก็ไม่สามารถท่ีจะด ารงชีวิตหรือมีพฒันาการ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไดต้่อไป (วิฑูรย ์อ้ึงประพนัธ์ (2537) หน้าท่ี 99) ดงันั้นในทางการแพทยจึ์งมองว่า การเป็น
มนุษยมี์จุดเร่ิมตน้โดยนบัจากเม่ือตวัอ่อนท าการฝังตวัในผนงัมดลูกนั้นเอง 
 ดงันั้นเม่ือความเป็นมนุษยไ์ดถื้อก าเนิดขึ้นตั้งแต่ยงัเป็นทารกท่ีอยู่ในครรภม์ารดาแลว้แนวคิดดงักล่าวจึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของส านกักฎหมายธรรมชาติซ่ึงมองว่าส่ิงต่างๆ นั้นเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ และมนุษย์
มีความเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ (Part of nature) และความเป็นนายเหนือธรรมชาติ (Master of nature) (ปรีดี 
เกษมทรัพย ์(2550) หน้า 111) และมีความสอดคลอ้งกบัหลกัศาสนาท่ีมีการยืนยนัว่ามนุษยมี์จุดเร่ิมตน้ตั้งแต่อยู่
ครรภม์ารดา ความเป็นมนุษยจึ์งเป็นคุณค่า ซ่ึงคุณค่านั้นย่อมตอ้งไดรั้บความเคารพอย่างเท่าเทียมกนั และคุณค่า
ของความเป็นมนุษยน์ั้นคือศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงเม่ือความเป็นมนุษยไ์ดเ้ร่ิมตน้เม่ือใดศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยน์ั้นจึงเร่ิมตน้เช่นเดียวกนั ฉะนั้นเม่ือทารกท่ีอยู่ในครรภ์มารดาถือว่าเป็นมนุษย ์ทารกในครรภ์มารดาจึงมี
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป อันพ่ึงได้รับความเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์                    
การท าลายหรือการพรากสิทธิในการมีชีวิตของทารกจึงถือเป็นการละเมิดศกัดิศรีของความเป็นมนุษยไ์ปด้วย
เช่นเดียวกนั  

การคุ้มครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์นั้นในทางระหว่างประเทศได้มีการก าหนดในค าปรารภของ
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนซ่ึงไดอ้ธิบายว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทียมกัน ถึงเป็นส่ิงท่ี
ไดรั้บการยอมรับว่า เป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยม์าแต่ก าเนิดและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยด์งักล่าวย่อมคุม้ครองมนุษย ์           
ทุกคนตั้งแต่เร่ิมมีความเป็นมนุษย ์ส่งผลให้คนในสังคมย่อมตอ้งเคารพในความเป็นมนุษยข์องคนทุกคนอย่าง                    
เท่าเทียมกนัและไม่ละเมิดสิทธิซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นปกติสุข  

ดงันั้นเม่ือความเป็นมนุษยไ์ดเ้ร่ิมตั้งแต่เม่ือทารกหรือตวัอ่อนในครรภ์มารดาไดฝ่ั้งตวัอยู่ในมดลูกของ
มารดา  ซ่ึงถือว่าความเป็นมนุษยไ์ดเ้ร่ิมตน้ขึ้นแลว้และเม่ือความเป็นมนุษยไ์ดเ้ร่ิมตน้ขึ้นศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ย่อมเกิดขึ้นทนัทีและไดรั้บการยอมรับในการมีศกัด์ิศรี การท าลายชีวิตของทารกในครรภ์มารดาจึงเท่ากบัเป็น      
การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยด์งันั้นจึงน ามาซ่ึงการออกกฎหมายท่ีไม่อนุญาตให้มีการท าแทง้ไดอ้ย่างเสรีและ
จ ากดัสิทธิต่างๆ ในการท าแทง้โดยก าหนดให้การท าแทง้เป็นความผิดอาญา แต่ในปัจจุบนัมีการเรียกร้องถึงสิทธิ
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ในการจดัการตนเองของหญิงและสิทธิในการตดัสินใจเร่ืองการยติุการตั้งครรภโ์ดยให้ถือว่าเป็นสิทธิของหญิงแต่
เพียงผูเ้ดียวในการจดัการหรือตดัสินใจท่ีจะตั้งครรภต์่อหรือไม่ ซ่ึงส่งผลให้เกิดแนวคิดเร่ืองการท าแทง้เสรี แต่ก็
ยงัคงมีกลุ่มท่ีโตแ้ยง้แนวความคิดดงักล่าวโดยมองว่าการท าแทง้เป็นการละเมิดสิทธิของเด็กท่ีจะมีชีวิตอยู่และ
สมควรท่ีจะไดรั้บความเคารพอยา่งสูงในฐานะท่ีทารกในครรภมี์ความเป็นมนุษยเ์ฉกเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป  
 ในส่วนการท าแทง้ในประเทศไทยยงัถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายอาญา  เพราะยงัมีการบญัญติัให้
การท าแทง้เป็นความผิดโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ซ่ึงปรากฎอยูใ่นประมวลกฎหมายอาญาหมวดความคิดว่าดว้ยการท าให้
แทง้ลูกตั้งแต่ มาตรา 301ถึงมาตรา 304ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีหญิงนั้นท าแทง้เองหรือในกรณีท่ีมีผูม้าท าให้หญิงนั้น
แท้งโดยหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ และมีเหตุยกเวน้ความผิดปรากฏในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305                       
ซ่ึงบัญญติัให้การท าแท้งท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าโดยแพทย ์ เพ่ือสุขภาพของตัวหญิงนั้น หรือการท าแท้งอัน
เน่ืองมาจากการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราไม่เป็นความผิด ซ่ึงขอ้ยกเวน้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 นั้นเป็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แต่เน่ืองจากการท าแทง้โดยแพทย์
เพ่ือความจ าเป็นในดา้นสุขภาพของหญิงนั้นเป็นการชัง่น ้าหนกัถึงการใชสิ้ทธิของหญิงและของสิทธิของเด็ก 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่อกรณีการขัดแย้งกันระหว่างสิทธิของทารกในครรภ์มารดากับ
สิทธิของหญิงต่อการคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 ในประเด็นดงักล่าวจากการศึกษาแมว่้าจะเป็นการยอมรับว่าหญิงนั้นมีสิทธิท่ีจดัการใดๆ ในร่างกายตน
อนัเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม แต่เน่ืองจากเม่ือมีการตั้งครรภเ์กิดขึ้นและทารกนั้นมีสัญญาณของการมีชีวิตท่ีเรียกว่า
มนุษยแ์ลว้นั้น การคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภก็์ย่อมเป็นส่ิงท่ีสมควรไดรั้บการเคารพเฉก
เช่นเดียวกบัมนุษยท์ัว่ไป การท าแทง้โดยพิจารณาจากแค่ดุลยพินิจของหญิงผูต้ั้งครรภแ์ต่ฝ่ายเดียวผูเ้ขียนเห็นว่าไม่
สมควร ทั้งภายใตบ้ริบทของกฎหมายท าแทง้ของประเทศไทยในปัจจุบนัไดก้ าหนดกรอบในการท าแทง้ไวเ้ป็นท่ี
แน่นอนและเหมาะสมอยู่พอสมควร แมว่้า ศาลรัฐธรรมนูญจะก าหนดให้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา301 จะเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญอนัเป็นการยอมรับสิทธิของตวัหญิงมากขึ้น แต่ทั้งน้ีผูเ้ขียนมองว่าหากจะ
มีการรับรองให้มีการท าแทง้ดงักล่าวไดอ้ย่างเสรีย่อมเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภ์
มารดา และเป็นการพรากสิทธิในการมีชีวิตซ่ึงเป็นสิทธิท่ีมีคุณค่าสูงย่ิง ดงันั้นในการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา
เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าแทง้สมควรท่ีจะก าหนดให้อยู่ในกรอบท่ีเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ต่อ
สุขภาพของตวัหญิง อนัเป็นการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภ์และในขณะเดียวกนัก็ไม่ได้
เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของหญิงแต่อยา่งใด  
 7.2 ปัญหากรณีการอนุญาตให้ท าแท้งอันเน่ืองมาจากการท่ีหญิงถูกข่มขืนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 (2) 
 ในกรณีดงักล่าวน้ีผูเ้ขียนเห็นว่าการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกในครรภม์ารดาและสิทธิ
ในการมีชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ฉะนั้นผูเ้ขียนเห็นสมควรให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัในมาตรา 305(2) ดงักล่าว
ใหม่ โดยให้มีการยกเลิกบทบญัญติัดงักล่าวและในขณะเดียวกนัเพื่อเป็นการชดเชยสภาพจิตใจของหญิงผูเ้ป็น
มารดา ให้รัฐด าเนินมาตรการเพ่ือให้ความช่วยเหลือหญิงท่ีตั้งครรภ์เน่ืองจากการถูกข่มขืน โดยเม่ือศาลมีค า
พิพากษาแลว้ให้รัฐเขา้ดูแลหญิงอย่างดีโดยการจ่ายเงินชดเชยรายเดือนเพื่อช่วยเหลือภาระค่าใชจ้่ายในระหว่างท่ี
หญิงตั้งครรภ์หรือค่าท าคลอด และให้หญิงนั้นอยู่ภายในการดูแลของสถานพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีรัฐจดัหาให้
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เพื่อให้เด็กในครรภไ์ดรั้บความปลอดภยัหรือในกรณีระหว่างท่ีคดีข่มขืนอยูใ่นกระบวนพิจารณาศาลสามารถออก
ขอ้ก าหนดคุม้ครองชัว่คราวเพ่ือให้รัฐเขา้ด าเนินการดูแลค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการตั้งครรภ ์และเม่ือเด็ก
คลอดออกมาให้เป็นการตดัสินใจของหญิงนั้นว่าจะรับดูแลบุตรคนดงักล่าวหรือไม่ หากรับบุตรคนดงักล่าวดูแล
ให้หน่วยงานของรัฐยงัคงให้ความช่วยเหลือในภาระค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้น หรือหากเป็นกรณีท่ีหญิงนั้นไม่ประสงคจ์ะ
ดูแลบุตรดงักล่าว ให้บุตรดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในทนัที ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะเป็นการ
ชดเชยความเสียหายทางจิตใจของหญิงท่ีตั้งครรภแ์ละยงัคงเป็นการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทารกใน
ครรภไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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การไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครอง 
MEDIATION ON ADMINISTRATIVE DISPUTE  

BEFORE FILING A CASE IN THE ADMINISTRATIVE COURT 
 

อมรเทพ  ชูเชิด 
Amontap  Shushurd 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์รูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดี
ในศาลปกครอง เน่ืองจากปัจจุบนัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองในศาลปกครองสามารถกระท าได้ เฉพาะ
กรณี ท่ี ได้ยื่ น ฟ้องค ดีต่ อศาลปกครองตามมาตรา  66/1 ถึ งมาตรา  66/12 แ ห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงผลของการไกล่เกล่ียกรณีภายหลงัฟ้องคดีแลว้ค่อนขา้งมี
ขอ้ยุง่ยาก เช่น ผูฟ้้องคดีตอ้งไดจ้ดัท าค าฟ้องจนแลว้เสร็จและตอ้งด าเนินการใหค้รบตามเง่ือนไขในการฟ้องคดีแลว้ 
เช่น ในประเภทคดีท่ีการฟ้องคดีต้องมีค่าธรรมเนียมศาลก็ต้องได้ช าระค่าธรรมเนียมศาลครบถ้วนแล้ว  
ซ่ึงสร้างภาระให้แก่ผูฟ้้องคดีทั้งในด้านระยะเวลาในการด าเนินการ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดท าค าฟ้อง 
(รวมถึงเอกสารประกอบค าฟ้อง) ซ่ึงแตกต่างกบักรณีการฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาในศาลยุติธรรม ท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้มีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองของ
ต่างประเทศ เช่น สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ท่ีมี
ระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีมาเป็นเวลาพอสมควรแลว้  ดงันั้น เพ่ือท าให้ขอ้พิพาททาง
ปกครองยุติลงไดร้วดเร็วย่ิงขึ้นโดยความสมคัรใจของคู่กรณีและรักษาไวซ่ึ้งสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ตลอดจน
ส่งเสริมให้การบริหารจดัการคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นอย่างแทจ้ริง จึงควรจดั
ให้มีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครองของไทยขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การไกล่เกล่ีย ขอ้พิพาททางปกครอง ศาลปกครอง 
 

ABSTRACT 
This Research has purpose to analyze the mediation on administrative disputes before filing the 

administrative case in the Administrative Courts. At present, the mediation on administrative disputes is able to 
be conducted upon the filing the administrative case in accordance with Section 66/1 to Section 66/12 of the Act 
on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E. 2542 The procedure for 
mediation upon the filing of the administrative case is complicated to the party ; the plaintiff has to produce the 
plaint and observe the condition for admission of the case, for example the full payment of Court’s fees for filing 
the case being subject to Court’s fees, such requirement may create burden to the party with regard to the time 
spent and expense for preparing the plaint (including the supporting documents). The mediation on administrative 
disputes in the Administrative Courts differs from the mediation on civil and penal disputes in the Court of Justice. 
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In the Court of Justice, there is the procedure for mediation prior to the filing of the case that is in accordance 
with the mediation of other countries ; Germany, France, Austria or United State of America. In such countries, 
the mediation before filing the case is available since a period of time.  In this respect, in order to find the solution 
to the conflict within a shorter period of time and with the willingness of the party and to maintain the good 
relationship between them, together with the promotion of the effective and efficient administration of the 
administrative cases of the Administrative Courts, there should be the mediation on administrative disputes before 
filing the administrative case in the Administrative Courts of Thailand. 

 
Keywords : Mediation, Administrative Disputes, Administrative Courts 
 

1. บทน า 
 เป็นท่ีถกเถียงกันในหมู่นักกฎหมายมาเป็นเวลาพอสมควรเก่ียวกับการน ากระบวนการไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทเข้ามาใช้ในการระงับข้อพิพาททางปกครอง  โดยเห็นว่าการกระท าทางปกครองของหน่วยงาน 
ทางปกครองเป็นการรับมอบอ านาจจากรัฐมาท ากิจกรรมทางปกครองเพื่อให้การจดัท าบริการสาธารณะบรรลุผล 
จึงจ าเป็นท่ีรัฐหรือผูรั้บมอบอ านาจจากรัฐตอ้งมีอ านาจเหนือกว่าฝ่ายเอกชน การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทที่อาจกระท าได้
จึงเป็นกรณีท่ีเอกชนพิพาทกนัเท่านั้น แต่แนวความคิดดงักล่าวถูกทา้ทายเม่ือมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2562 โดยเพ่ิมบทบญัญติั ส่วนท่ี 2/1 การไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาท มาตรา 66/1 ถึงมาตรา 66/12 ขึ้น ซ่ึงเป็นการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองหลงัฟ้องคดีโดยศาล
ปกครอง1 แมห้ลกัการของการบญัญติัให้มีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองหลงัฟ้องคดีจะเป็นส่ิงท่ีดี แต่กลบั
ปรากฏขอ้เท็จจริงว่า การไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองภายหลงัการฟ้องคดีในศาลปกครองบรรลุวตัถุประสงค์
ของกฎหมาย2 นอ้ยกว่าท่ีคาดการณ์ ดว้ยเหตุหลายประการ เช่น กรณีเม่ือหน่วยงานทางปกครองถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล
ปกครอง หน่วยงานจะมอบคดีพิพาทให้พนกังานอยัการด าเนินคดีแทน โดยคดีจะมีผลไปในทางใดให้อยูใ่นดุลพินิจของ
พนกังานอยัการ หน่วยงานจะปฏิบติัตามค าพิพากษาในชั้นถึงท่ีสุดในคราเดียว ทั้งน้ี เน่ืองจากหน่วยงานไม่จ าตอ้งไป
พิจารณาข้อเท็จจริงเองซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ แต่หากหน่วยงานทางปกครองยินยอมเข้ามาใน

 
1 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 66/4 ในเวลาใด ๆ นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองจนถึงวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกนัย่ืนค าขอต่อศาลเพ่ือให้มีการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท หรือคู่กรณีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงอาจย่ืนค าขอและคู่กรณีฝ่ายอ่ืนตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท ในกรณีเช่นน้ี ถา้องคค์ณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควร
และประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ แลว้แต่กรณี เห็นชอบให้ศาลด าเนินการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทระหว่าง
คู่กรณีนั้นได้ ส าหรับคู่กรณีท่ีไม่ได้ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท ศาลอาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้ เมื่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเห็นสมควรให้มีการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทและคู่กรณียินยอมให้น าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลมให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ แลว้แต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองซ่ึงไม่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบคดีในส านวนคดีนั้น ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาท โดยค านึงถึงความรู้ความเช่ียวชาญและความเหมาะสมของ
ตุลาการศาลปกครองผูน้ั้น 

2 หมายเหตุทา้ยพระราชบัญญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2562 :มีหลกัการและเหตุผลว่า 
เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีช่วยให้การบริหารจดัการ
คดี มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้คู่กรณีมีทางเลือกในการระงบัขอ้พิพาททางปกครองได้อีก
ทางหน่ึง สมควรเพ่ิมบทบญัญติัให้ศาลปกครองมีอ านาจไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในคดีปกครองภายใตห้ลกัความชอบด้วยกฎหมาย 
เพ่ือให้ขอ้พิพาททางปกครองยุติลงได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้นด้วยความสมคัรใจของคู่กรณี และรักษาไวซ่ึ้งสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกัน 
ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารจัดการคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้ น จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองภายหลงัการฟ้องคดี กฎหมายก าหนดว่าหากขอ้ตกลงนั้นมิไดก้ระท าลง
เพราะกลฉ้อฉลหรือขดัต่อกฎหมายอนัเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ศาลปกครอง
ก็จะมีค าพิพากษาไปตามนั้น3 และส่งผลให้ขอ้ตกลงดงักล่าวตอ้งห้ามมิให้อุทธรณ์4 ซ่ึงหากหน่วยงานผูต้รวจสอบ 
เช่น ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแลว้เห็นว่าขอ้ตกลงดงักล่าวท าให้รัฐเสียหาย เจา้หน้าท่ีผูซ่ึ้งยินยอมเขา้
มาท าการไกล่เกล่ียอาจต้องรับผิดทั้งในส่วนของความรับผิดทางละเมิดหรือความผิดทางวินัยซ่ึงเป็นความผิด
เฉพาะตวั  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดี 
 (2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในต่างประเทศ 
 (3) เพ่ือน าแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีของ
ต่างประเทศมาปรับใชก้บัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครองไทย 
 

3. การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทก่อนฟ้องคดีในประเทศไทย 
เดิมทีการระงบัขอ้พิพาทในทางแพ่งกระท าโดยการท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ถึงมาตรา 852 แต่การท่ีคู่สัญญาพิพาทท าข้อตกลงกันเอง เพื่อยุติ 
ขอ้พิพาทอาจเป็นไปไดย้าก และอาจยากย่ิงขึ้นหากฝ่ายหน่ึงมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง เน่ืองจากติดขดัใน
เร่ืองกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เก่ียวกบัอ านาจในการเขา้ท าขอ้ตกลงลกัษณะน้ี  ดงันั้น จึงมีความพยายาม
ในการหาวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น โดยรูปแบบหน่ึงของการระงบัขอ้พิพาทดังกล่าวคือ “การไกล่
เกล่ีย”5 ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีอาศยัการด าเนินการโดยบุคคลท่ีสาม (อาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคน) เขา้มาเป็นคน
กลาง เพื่ อท าหน้ า ท่ี ไกล่ เ ก ล่ี ยข้อพิพาท  ซ่ึ งท า ให้ข้อพิพาทระงับลงได้รวด เ ร็ว กว่าการให้คู่พิพาท 

 
3 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 66/10 ในกรณีท่ีการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในคดีปกครองส าเร็จและท าให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จส้ินไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมี
ค าพิพากษาไปตามนั้น หากการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทท าให้คดีเสร็จส้ินไปบางส่วน ให้ศาลจดรายงานแสดงขอ้ความแห่งขอ้ตกลงใน
การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทเหล่านั้นไวแ้ลว้ให้ศาลพิจารณาประเด็นขอ้พิพาทท่ีตกลงกนัไม่ไดต้่อไปและน ามารวมพิพากษากบัขอ้พิพาท
ท่ีตกลงกนัไดไ้ปในคราวเดียวกนั 

4 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 66/11 ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน้ซ่ึงพิพากษาตามการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดี 
ท่ีเสร็จส้ินไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา 66/10 เวน้แต่ในเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1) เมื่อมีขอ้กล่าวอา้งว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงฉ้อฉล 
(2) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอา้งว่าเป็นการละเมิดต่อบทบญัญติัแห่งกฎหมายอนัเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 
(3) เมื่อค าพิพากษานั้นถูกกล่าวอา้งว่ามิไดเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 

5 ความหมายของการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกลี่ยไม่มีค านิยามหรือความหมายท่ีแน่ชดั เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกฎหมายแต่ละฉบบัท่ีจดัให้มีการไกล่เกลี่ยขึ้น เช่น ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ขอ้ 4 “การไกล่เกลี่ย” หมายความว่า กระบวนการระงบัขอ้พิพาทอนัเกิดจากปัญหาการละเมิด สิทธิ
มนุษยชน ท่ีคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย ท าหน้าท่ีคนกลางในการช่วยเหลือเสนอแนะหรือแก้ไข ขอ้พิพาท
ภายในกรอบของการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน และจัดท าขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับ ระหว่างคู่กรณี พระราชบญัญติัการ
ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัน้ี “การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้คู่กรณีมี
โอกาสเจรจาตกลงกนัระงบัขอ้พิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาท  ทั้งน้ี ไม่รวมถึง
การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทท่ีด าเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบงัคบัคดี 
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ตกลงกันเอง ซ่ึงรูปแบบของการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกล่ียน้ีเป็นรูปธรรมขึ้ นเม่ือมีการบังคับใช้
พระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยศาลยุติธรรมซ่ึงมีศูนยไ์กล่เกล่ียประจ าศาลอยู่แลว้ สามารถ
ใชศู้นยด์งักล่าวเป็นศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนฟ้องคดีไดด้ว้ย  
 ส าหรับข้อพิพาทท่ีสามารถน ามาไกล่เกล่ียได้นั้นมิใช่ข้อพิพาททุกประเภท โดยต้องเป็นข้อพิพาท 
ทางแพ่ง ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัท่ีดินท่ีมิใช่ขอ้พิพาทเก่ียวดว้ยกรรมสิทธ์ิ6 ขอ้พิพาทระหว่างทายาทเก่ียวดว้ยทรัพย์
มรดก7 ข้อพิพาทอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา8 และข้อพิพาทอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ท่ีมี 
ทุนทรัพยไ์ม่เกินห้าลา้นบาท หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา ดงันั้น จึงไม่รวมถึงขอ้พิพาทเก่ียวดว้ยสิทธิ
แห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงไม่อาจไกล่เกล่ียได้9 หรือในกรณีท่ีเป็น
ขอ้พิพาททางอาญานั้น คู่กรณีอาจไกล่เกล่ียไดเ้ฉพาะความผิดอนัยอมความได้10 ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390, 
391, 392, 393, 394, 395 แ ล ะม าต ร า  397 แ ห่ ง ป ร ะมวลกฎหม า ยอ าญ า  แ ล ะค ว ามผิ ด ล หุ โทษอื่ น 
ท่ีไม่กระทบต่อส่วนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา11 ซ่ึงหากคู่กรณีได้ท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
ทางอาญากนัแลว้ ให้ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั12 (เฉพาะคู่กรณีซ่ึงท าขอ้ตกลง) 
 ในการไกล่เกล่ียนั้น ส านักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีศูนยไ์กล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีรวมถึงการ
คดัเลือกและขึ้นทะเบียน “ผูไ้กล่เกล่ีย”13 เพื่อท าหน้าท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท โดยก าหนดให้ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 1014 แห่งพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ซ่ึงในเร่ืองของ
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของ “ผูย้ื่นค าขอ”15 ถูกก าหนดไวใ้นระเบียบส านกังานศาลยติุธรรมว่าดว้ย การไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562  
 ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้น เม่ือคู่กรณีได้มีข้อตกลงกันเป็นประการใดแล้วให้ผูไ้กล่เกล่ียบันทึก
ข้อตกลงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร  

 
6 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคสอง (1) 
7 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคสอง (2) 
8 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคสอง (3) 
9 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคหน่ึง 
10 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 วรรคหน่ึง (1) 
11 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 วรรคหน่ึง (2) 
12 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 วรรคสอง 
13 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัน้ี “ผูไ้กล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลซ่ึงไดรั้บการขึ้น

ทะเบียนและไดรั้บการแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ีในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 
14 พระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 10 ผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกลี่ยตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบติั 

(1) ผา่นการอบรมการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ดว้ยการพฒันาการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติรับรอง 

(2) เป็นผูม้ีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 
ข. ลกัษณะตอ้งห้าม 

(1) เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(3) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผูไ้กล่เกลี่ยตามพระราชบญัญัติน้ี และยงัไม่พน้ห้าปี นับถึงวนัย่ืนค าขอรับหนังสือรับรองการขึ้น

ทะเบียนเป็นผูไ้กล่เกลี่ย 
15 ระเบียบส านกังานศาลยติุธรรมว่าดว้ย การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทตามพระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี “ผูย้ื่นค าขอ” หมายความว่า ผูย้ื่นค าขอขึ้นทะเบียนผูไ้กล่เกลี่ยของส านกังานศาลยติุธรรม 
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โดยให้คู่กรณีและผูไ้กล่เกล่ียลงลายมือช่ือไว้ และเม่ือคู่กรณีฝ่ายหน่ึงเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงระงบัขอ้พิพาทแลว้ แต่คู่กรณีฝ่ายท่ีถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงระงบัขอ้พิพาท คู่กรณีฝ่ายท่ี
เรียกร้องอาจยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ภายในสามปีนับแต่วันท่ี  
อาจบังคบัตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท โดยให้ยื่นค าร้องต่อศาลยุติธรรมท่ีมีการท าข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
ในเขตศาลนั้ นหรือศาลยุติธรรมท่ีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลยุติธรรมท่ีมี 
เขตอ านาจพิจารณาพิพากษาขอ้พิพาทซ่ึงไดมี้การไกล่เกล่ียนั้น และในกรณีท่ีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทส้ินสุดลงโดย
ไม่เป็นผล หากปรากฏว่าครบก าหนดอายุความแลว้ในระหว่างการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือจะครบก าหนดภายในหก
สิบวนันบัแต่วนัท่ีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทส้ินสุดลง ให้อายุความขยายออกไปอีกหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทไดส้ิ้นสุดลง 
 

4. การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทก่อนฟ้องคดีในต่างประเทศ 
4.1 การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทก่อนฟ้องคดีของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 เดิมทีสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีกฎหมายท่ีก าหนดเร่ืองการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไวใ้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Zivilprozess – ordnung : ZPO) มาตรา 278 โดยความในวรรคหน่ึงไดบ้ญัญติัให้
เป็นหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาท่ีจะระงบัขอ้พิพาท โดยการประนีประนอมในทุกขั้นตอนของการด าเนินกระบวนวิธี
พิจารณาของศาลท่ีเห็นว่าพึงกระท าได ้และในวรรคห้าบญัญติัให้ศาลอาจเสนอให้คู่ ความสามารถด าเนินการ
ประนอมขอ้พิพาทโดยบุคคลท่ีสามนอกศาลได ้(außergerichtliche Streitschlichtung) ซ่ึงถือไดว่้า เป็นมาตรการท่ีมุ่ง
หมายเพื่อจะระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้น บนพ้ืนฐานความยินยอมดว้ยใจสมคัรของคู่ความทั้งสองฝ่ายและโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย แต่การระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการไกล่เกล่ียดงักล่าวก็จ ากดัอยู่ในวงแคบเฉพาะในคดีครอบครัวและ
คดีแรงงาน16  ต่อมา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดต้รากฎหมายในระดบัสหพนัธ์รัฐท่ีใชเ้ป็นฐานในการไกล่เกล่ีย 
คือ รัฐบญัญติัว่าดว้ยการไกล่เกล่ีย (Mediationsgesetz : MediationsG) ขึ้นเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม ค.ศ. 
2012 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม ค.ศ. 201217 โดยในรัฐบญัญติัดงักล่าวไม่ไดจ้ ากดัประเภทคดีท่ีอาจ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได ้จึงตอ้งพิจารณาเร่ืองท่ีจะน ามาไกล่เกล่ียเท่าท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมโดยไม่ขดัหรือแยง้กบั
หลกัการและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงกรณีพิพาทส่วนใหญ่ท่ีจะน ามาไกล่เกล่ียจะเป็นกรณีพิพาทเก่ียวกบัการ
ใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครอง เก่ียวกบัการตีความถอ้ยค าทางกฎหมายท่ีมีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงหรือไม่แน่ชดั 
เก่ียวกบัดุลพินิจในเร่ืองผงัเมือง และเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง โดยผูไ้กล่เกล่ีย (อาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน 
ตามความประสงคข์องคู่กรณี) ท่ีผ่านการอบรมวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมเขา้ท าหน้าท่ีผูไ้กล่เกล่ีย โดยมีขั้นตอนใน
การไกล่เกล่ีย คือ การเปิดการไกล่เกล่ียหรือการประชุมคร้ังแรก (Eröffnungsphase) การรวบรวมประเด็น 
(Themensammlung) การช้ีแจงผลประโยชน์ของฝ่ายตน (Interessenklärung) การหาทางออกในการแก้ปัญหา 
(Lösungsoptionen) การชั่ งน ้ าหนัก วิ ธีการ ท่ีจะน าไป สู่การแก้ปัญหา  (Bewertung und Verhandlung der 
Lösungsoptionen) และการท าขอ้ตกลงสุดทา้ย (Abschlussvereinbarung) โดยผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทกรณีน้ี 
ถ้าหากไกล่เกล่ียส าเร็จ คู่กรณีก็จะท าสัญญาประนีประนอมยอมความ และบังคับผูกพันกันไปตามสัญญา
ประนีประนอมนั้น แตห่ากมีการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความดงักล่าวกนัในภายหลงั คู่กรณีอีกฝ่ายสามารถ
น าสัญญาขา้งตน้มาเสนอต่อศาลเพื่อให้มีค  าบงัคบัตามท่ีไดท้  าสัญญาไวต้่อกนัได ้

 
16 ณัฏฐพล  สกลุเมฆา.  “ขอ้ความคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในคดีปกครองเยอรมนั”. 
17 นฤมล  ขณะรัตน์.  “การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในระบบกฎหมายเยอรมนั”. 
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4.2 การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทก่อนฟ้องคดีของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ส าหรับการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนฟ้องคดีของสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั้น แมจ้ะมีกลไกระงบัขอ้พิพาทใน
ฝ่ายปกครองเบ้ืองตน้เป็นระบบการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองทั้งรูปแบบการอุทธรณ์บงัคบัและการอุทธรณ์เผื่อ
เลือกอยู่ก็ตาม แต่การท่ีหน่วยงานทางปกครองมิได้ให้ความส าคญักับระบบดังกล่าว ทั้งกรณีท่ีมิได้พิจารณา
อุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีสมควรหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดหรือแมแ้ต่การไม่พิจารณาอุทธรณ์เลย 
ส่งผลให้มีการน าขอ้พิพาทเสนอต่อศาลเป็นจ านวนมาก ฝ่ายบริหารจึงไดผ้ลกัดนัให้มีการระงบัขอ้พิพาทในฝ่าย
ปกครองอย่างจริงจงั จนไดมี้การจดัตั้งองคก์รเพ่ือระงบัขอ้พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัเอกชนท่ีเรียกว่า 
“Mediateur” หรือ “ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทระหว่างภาครัฐกบัเอกชน” ขึ้น เพ่ือไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี
มีขอ้พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัเอกชนโดยเฉพาะ18 ท าให้ในปัจจุบนั หากเจา้หนา้ท่ีรัฐไม่เห็นดว้ยกบัค าส่ัง
ทางปกครอง (une décision administrative) นอกจากเจา้หน้าท่ีจะมีช่องทางในการโตแ้ยง้ค าส่ังทางปกครองได ้2 
รูปแบบ คือ การฟ้องคดี ต่อศาลปกครองและการอุทธรณ์ค าส่ังภายในฝ่ายปกครอง (te recours administratif) 
(อุทธรณ์ค าส่ังต่อเจา้หน้าท่ีผูอ้อกค าส่ัง (te recours gracieux) และอุทธรณ์ค าส่ังต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือขึ้นไป 
(le recours hiérarchique) แลว้ กฎหมายยงัเปิดโอกาสให้เจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้สู่กระบวนการในการระงบัขอ้พิพาท
ดว้ยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทไดอ้ีกช่องทางหน่ึงดว้ย นอกจากน้ีในปัจจุบนัสาธารณรัฐฝร่ังเศสอยูร่ะหว่างการทดลอง
ใชก้ระบวนการไกล่เกล่ียแบบบงัคบัก่อนการฟ้องคดี (La médiation préalable obligatoire หรือ MPO) ส าหรับคดี
ปกครองบางประเภท19 ดว้ย 
 ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีองคก์รซ่ึงท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีเป็นจ านวนมาก 
เช่น ชมรมผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทในบริการท่ีให้กับสาธารณชน (Club des Médiateurs de sevices au public) โดย
ชมรมดงักล่าวไดมี้สมาชิกท่ีจดทะเบียนกบัชมรมในหลาย ๆ วิชาชีพ เช่น ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทของหน่วยงาน
ให้บริการและให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน (La Médiatrice de l'Agence de Services et de Paiement) ผูไ้กล่
เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับการอุดมศึกษาและการศึกษาแห่งชาติ (Le Médiateur de l'Education Nationale et de 
l'Enseignement Supérieur) เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว่้าในสาธารณรัฐฝร่ังเศสการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ีย
เกือบจะท าไดใ้นทุกขอ้พิพาท แต่ส่วนมากมกัเป็นกรณีท่ีเก่ียวกบัอ านาจของฝ่ายปกครองท่ีจะด าเนินการเก่ียวกบั
การอนุญาตในงานก่อสร้าง หรือสัญญาทางปกครอง หรือการด าเนินการท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีทางปกครอง หรือการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการให้สวสัดิการสังคม หรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าท่ีพกัอาศยั20 โดยคู่กรณีอาจมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนท าหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและยงัอาจร้องขอต่อประธานศาลปกครองชั้นตน้ 
หรือประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ท่ีมีอ านาจเพ่ือจดัให้มีการด าเนินการไกล่เกล่ีย และแต่งตั้งให้บุคคลหน่ึง
บุคคลใดปฏิบติัหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียดงักล่าว หรือคู่กรณีอาจร้องขอให้ศาลแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดให้ปฏิบติั
หน้าท่ีไกล่เกล่ีย ซ่ึงคู่กรณีไดจ้ดัให้มีการไกล่เกล่ียดว้ยตนเองได้ และเม่ือเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียแลว้ก็จะมีผล

 
18 ส านกัวิจยัและวิชาการ ส านกังานศาลปกครอง.  “การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดี”.  (กนัยายน 2562). 
19 วิศรุต  คิดดี.  “การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทแบบบงัคบัก่อนการฟ้องคดีปกครองในประเทศฝร่ังเศส”. หนา้ 1-2. 
20 พัชฌา จิตรมหึมา.  “แนวคิดและหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองฝร่ังเศสท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่  ค.ศ.  2016  

ตามประมวลกฎหมายความยุติธรรมทางปกครอง (code de justice administrative) ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส”. เอกสารเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบบัท่ี ...) พ.ศ. .... เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2560. หนา้ 3. 
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ท าให้ระยะเวลาในการฟ้องคดีสะดุดหยดุลง21 โดยผลของการไกล่เกล่ียหากมิไดก้ระท าลงในศาล คู่กรณีอาจน าไป
ขอให้ศาลรับรองเพื่อให้มีผลบงัคบัได้22 

4.3 การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทก่อนฟ้องคดีในเครือรัฐออสเตรเลีย 
 ในเครือรัฐออสเตรเลียการระงบัขอ้พิพาททางเลือกไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยองค์กรผูท้  า
หน้าท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีมีทั้งองค์กรภาครัฐและองคก์รภาคเอกชน โดยองคก์ร
ภาครัฐก็จะมีผูต้รวจการแผน่ดินในระดบัสหพนัธรัฐ (Commonwealth Ombudsman) และส านกังานสรรพากรแห่ง
ออสเตรเลีย (Australian Taxation Office หรือ ATO) ส่วนองค์กรภาคเอกชนท่ีท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาททาง
ปกครองก่อนฟ้องคดีท่ีส าคัญในประเทศออสเตรเลีย คือ สมาคมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทแห่งออสเตรเลีย 
(Australien Mediation Association หรือ AMA) สมาคมน้ีเป็นการรวมกลุ่มกันของผูไ้กล่เกล่ียข้อพิพาทและ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการระงบัขอ้พิพาท โดยให้บริการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ฝึกอบรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และบริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะช่วยให้คู่กรณีสามารถจดัการขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้น
ดว้ยวิธีการระงบัขอ้พิพาททางเลือก23 ซ่ึงประเทศออสเตรเลียมีระบบการขึ้นทะเบียนรับรองผูไ้กล่เกล่ียแห่งชาติท่ี
ด าเนินการโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานผูไ้กล่เกล่ีย (Mediator Standards Board) และท่ีส าคญัยงัมีการไกล่
เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองโดยองคก์รศาล ซ่ึงการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีมีลกัษณะเป็นการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทนอกศาลท่ีท าโดยองคก์รอื่นท่ีไม่มีความเช่ือมโยงกบัการพิจารณาคดีของศาล หากไกล่เกล่ียขอ้พิพาทได้
ส าเร็จก็จะมีการท าขอ้ตกลงกนั แต่หากไม่มีการปฏิบติัตามขอ้ตกลง คู่กรณีสามารถยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลได ้

4.4 การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทก่อนฟ้องคดีของสหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกามีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดีในหลายองคก์ร ดว้ยแนวคิดท่ีว่า 
หากมีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก่อนการฟ้องคดีน่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระงบัขอ้พิพาทนั้น เพื่อช่วยให้
คู่กรณีประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย ทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณีร่วมกนัหาทางออกท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจทั้ง
สองฝ่ายอย่างแทจ้ริง24 โดยลกัษณะการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็นอย่างเดียวกนักบัเครือรัฐออสเตรเลีย คือเป็นการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนอกศาลท่ีกระท าโดยองคก์รอื่นท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการพิจารณาคดีของศาลเช่นกนั โดยรัฐ
บัญญติัว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางปกครอง ค.ศ. 1996 ได้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสของหน่วยงานนั้นให้ท าหน้าท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution 
Specialist) โดยขอ้พิพาททางปกครองท่ีสามารถใช้การไกล่เกล่ียได้ คือ ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานทาง
ปกครอง (Administrative Program) ของหน่วยงานของรัฐหรือของรัฐบาลกลาง ซ่ึงเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะและการก าหนดสิทธิ สิทธิประโยชน์และหนา้ท่ีของบุคคลทัว่ไป แตข่อ้พิพาททางปกครองซ่ึง
มีประเด็นพิพาทท่ีจะตอ้งตดัสินตามแนวบรรทดัฐานท่ีเคยมีแนววินิจฉัยไวห้รือมีแนวทางปฏิบติัของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีไม่ยอมรับให้มีการด าเนินการไกล่เกล่ียในประเด็นพิพาทนั้น ขอ้พิพาททางปกครองท่ีมีประเด็นพิพาท
ส าคญัเก่ียวขอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะตอ้งด าเนินกระบวนการเพ่ิมเติมก่อนจะมีการวินิจฉัยในประเด็น

 
21 อา้งแลว้. หนา้ 6. 
22 เอกสิทธ์ิ  วินิจกุล.  “การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัเอกชนในประเทศฝร่ังเศส : ศึกษาการระงบัขอ้พิพาทโดย

องคก์รไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทนอกศาล”  หนา้ 17. 
23 เทียนเงิน  อุตระชยั.  “การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดี : กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย”.  หนา้ 15 - 16. 
24 TJ Costello, “Pre-litigation Mediation as a Privacy Policy: Exploring the Interaction of Economics and Privacy, Mediation,. 

https://mediate.com/articles/costellot1.cfm.  อา้งใน เทียนเงิน  อุตระชยั.  การไกล่เกลี่ยขอ้พาททางปกครองก่อนฟ้องคดี : กรณีศึกษา
ประเทศอเมริกา.  หนา้ 3. 

https://mediate.com/articles/costellot1.cfm
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พิพาทนั้น รวมทั้งเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทน้ีไม่อาจจะน าไปสู่ขอ้เสนอดา้น
นโยบายแก่หน่วยงานของรัฐได้ ข้อพิพาทท่ีมีความเก่ียวข้องกับนโยบายส าคญัของประเทศอนัจะต้องคงไว้ 
ส าหรับนโยบายดงักล่าว หากมีแนวโน้มว่าการด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนั้นไม่อาจรักษาไวซ่ึ้งเอกภาพของ
แนวค าวินิจฉัยในประเด็นพิพาท ข้อพิพาทดงักล่าวไม่อาจน าการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเขา้มาใช้ได้25 โดยผลของ                
การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ก าหนด ซ่ึงโดยทัว่ไปจะนิยมท า
ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยการบงัคบัตามขอ้ตกลงท่ีไดจ้ากการไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทจะเป็นไปตามหลกัสัญญาทัว่ไป ขอ้ตกลงดงักล่าวสามารถมีผลบงัคบัใชไ้ดโ้ดยไม่จ าตอ้งให้ศาลเห็นชอบ 
แต่หากไม่มีการปฏิบติัตามขอ้ตกลงคู่กรณีสามารถด าเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลได ้
 

5. บทสรุป 
โดยหลกัการเม่ือเกิดขอ้พิพาทอย่างใด ๆ ขึ้น ควรเร่งให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยเร็ว เน่ืองจากธรรมชาติ

ของขอ้พิพาท หากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะย่ิงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น หากเกิดขอ้พิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครอง เน่ืองจากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่อาจส่งมอบงานได้ภายในก าหนดระยะเวลาจากการ
แพร่กระจายของโรคระบาด (เช่น เช้ือโควิด - 19) หากรัฐบาลไม่มีนโยบายใด ๆ เข้ามาช่วยเหลือ คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่วยงานทางปกครองก็ต้องบอกเลิกสัญญาและคิดค่าปรับต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ซ่ึงจะเห็นได้ว่า คู่สัญญา  
ฝ่ายหน่วยงานทางปกครองไม่ไดป้ระโยชน์ใดในการบอกเลิกสัญญา เน่ืองจากภายหลงัเลิกสัญญาแลว้ คู่สัญญา
ฝ่ายหน่วยงานทางปกครองก็ต้องด าเนินการในการจัดหาคู่สัญญาใหม่เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุ ผล  
ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งเวลา งบประมาณ และบุคลากรภาครัฐในการด าเนินการดงักล่าวใหม่อีกคร้ัง ส่วนกรณีของคู่สัญญา
ฝ่ายเอกชนนอกจากจะตอ้งช าระค่าปรับตามสัญญาแลว้ อาจตอ้งตกเป็นผูทิ้้งงาน ทั้งในระหว่างท่ีไม่อาจด าเนิน
โครงการไดก้็อาจตอ้งจ่ายค่าแรงให้กบัลูกจา้งของตน จนอาจท าให้บริษทัหรือห้างดงักล่าวตอ้งปิดตวัลง แต่หากได้
ด าเนินการจัดให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีขึ้น โดยมีบุคคลท่ีสามท่ีเป็นกลางเข้ามา 
ท าหน้าท่ีเป็นผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาทแลว้ ท าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาแนบทา้ยสัญญาเพื่อขยายระยะเวลา
การด าเนินการตามโครงการโดยไม่มีค่าปรับตามสัญญาได้ โครงการจดัท าบริการสาธารณะของคู่สัญญาฝ่าย
หน่วยงานทางปกครองก็จะสามารถด าเนินการไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่วนคู่สัญญาฝ่ายเอกชน เม่ือผ่านพน้วิกฤติจาก
โรคระบาดก็พอจะมีก าลงัในการด าเนินโครงการต่อไปได ้ทั้งยงัไดรั้บค่าจา้งจากการด าเนินโครงการเพื่อต่อยอด
ธุรกิจของตนต่อไป  ดงันั้น การจดัให้มีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครอง ก่อนการฟ้องคดีสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดขึ้นไดต้รงตามวตัถุประสงค์ของคู่กรณีได้ ในทางตรงกนัขา้ม หากการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในกรณีน้ีเกิดขึ้น
ภายหลงัการฟ้องคดี ซ่ึงสัญญาน้ีไดเ้ลิกกนัแลว้ และการเป็นคู่สัญญาไดส้ิ้นสุดลง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกลบัคืนสู่
ฐานะเดิม กรณีจึงมีเพียงค่าเสียหายตามสัญญาเท่านั้นท่ีเป็นประเด็นพอให้มีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทกนัได ้ ดงันั้น 
หากประเทศไทยน าการระงบัขอ้พิพาทในรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดีมาใชก็้จะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีมีระบบกฎหมายท่ีแตกต่างกนัแต่น าระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนฟ้อง
คดีมาใช้ในลักษณะเดียวกันจะช่วยประหยดัเวลา ค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาข้อพิพาทได้ตรงประเด็น และรักษา
สัมพนัธภาพอนัดีระหว่างคู่กรณี  ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการท่ีว่า “ศาลเป็นท่ีพึ่งสุดทา้ย” 

 

 
25 เทียนเงิน อุตระชยั.  การไกล่เกลี่ยขอ้พาททางปกครองก่อนฟ้องคดี: กรณีศึกษาประเทศอเมริกา.  หนา้ 6 - 7 
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6. ข้อเสนอแนะ 
เม่ือเกิดขอ้พิพาทใดขึ้น การระงับขอ้พิพาทนั้นให้ไดโ้ดยเร็วย่อมเป็นการดีท่ีสุด โดยเฉพาะหากเป็น 

ข้อพิพาททางปกครองด้วยแล้ว ย่อมต้องด าเนินการให้ข้อพิพาทนั้นยุติลงโดยเร็วย่ิงกว่า เน่ืองจากข้อพิพาท 
ทางปกครองมักมีประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ในชั้นน้ีจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยเพ่ิมอ านาจหนา้ท่ีให้กบัส านกังานศาลปกครองในการเป็น
หน่วยงานหลักในการพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดี 
ในศาลปกครอง และเพ่ิมอ านาจหนา้ท่ีให้กบัพนกังานคดีปกครองให้มีอ านาจหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททาง
ปกครองก่อนการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ส่วนข้อพิพาททางปกครองประเภทใดท่ีจะให้มีการไกล่เกล่ีย 
ก่อนฟ้องคดีไดน้ั้นควรให้มีอ านาจในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองไดใ้นทุกประเภทคดี เน่ืองจากอาจเกิด
ปัญหาและความลกัลัน่ขึ้นได ้เช่น กรณีตามมาตรา 66/2 วรรคหน่ึง (2) บญัญติัให้ศาลปกครองมีอ านาจในการไกล่
เกล่ียคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอยา่งอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
แต่ตามมาตรา 66/2 ไม่ได้บัญญติัให้ศาลปกครองมีอ านาจในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทจากกรณีหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงมีปัญหาว่า หากเป็นการละเมิดจากค าส่ังทาง
ปกครอง ศาลปกครองมีอ านาจในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือไม่ เน่ืองจากมีประเด็นตอ้งพิจารณาก่อนว่าค าส่ัง
ดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบดว้ยกฎหมายจึงจะเป็นการกระท าละเมิด แต่หากไม่มีอ านาจในการ
ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจากการกระท าละเมิดอนัเกิดจากการใชอ้ านาจตามกฎหมาย การละเมิดจากการปฏิบติัการก็ไม่
อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เม่ือเป็นดงัน้ีจึงมีปัญหาในการตีความและอาจเกิดการปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนัระหว่างศาลได ้โดยผลของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดีน้ี หากท าการไกล่เกล่ีย
ส าเร็จก็ให้จดัท าขอ้ตกลงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงลายมือคู่กรณีทุกฝ่าย (เน่ืองจากอาจมีผูมี้ส่วนไดเ้สียในผล
แห่งการไกล่เกล่ียร้องขอเข้ามาหรือผูไ้กล่เกล่ียเห็นเป็นการสมควรสอบถามความสมัครใจในการเขา้ร่วมใน
กระบวนการไกล่เกล่ีย การไกล่เกล่ียจึงอาจมีคู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย) พร้อมลายมือช่ือของผูไ้กล่เกล่ีย โดยใน
ระหว่างด าเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทให้ระยะเวลาในการฟ้องคดีสะดุดหยุดลง และหากคู่สัญญาฝ่ายใดประพฤติ
ผิดข้อตกลงก็ให้น าข้อตกลงดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองต่อไป แต่หากการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไม่
บรรลุผล และปรากฏว่าระยะเวลาการฟ้องคดีไดค้รบก าหนดไปแลว้หลงัจากย่ืนค าร้องหรือจะครบก าหนดภายใน
หกสิบวนันบัแต่วนัท่ีการไกล่เกล่ียส้ินสุดลง ให้ระยะเวลาการฟ้องคดีขยายออกไปอีกหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีการ
ไกล่เกล่ียส้ินสุดลง 
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บทคัดย่อ 
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน โดยท่ีผ่านมานั้น ประเทศไทยไดมี้การน า
มาตรการต่างๆ หลากหลายวิธีมาปรับใช ้เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด ต่อมา มีแนวคิดท่ีว่า ผูติ้ด
ยาเสพติดนั้น เป็นผูป่้วย มิใช่อาชญากร จึงควรใช้วิธีการบ าบัดรักษา  โดยใช้มาตรการทางการแพทย์ แทน             
การลงโทษโดยใชม้าตรการทางอาญาอย่างท่ีผ่านมา แต่จากการศึกษาพบว่า กฎหมายของประเทศไทยยงัมิไดจ้ดั
ให้มีสถานท่ีในการควบคุมตวัผูต้รวจยาเสพติดไวอ้ย่างเหมาะสม และก าหนดคุณสมบติัผูมี้สิทธิเขา้รับการบ าบดั
ไวว่้า ต้องไม่เป็นผูต้้องหา หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี ว่าเป็นผูก้ระท าความผิดอาญาท่ีมีโทษจ าคุก ซ่ึงเป็น          
การจ ากดัผูมี้สิทธิเขา้รับการบ าบดัโดยไม่ค  านึงถึงตัวผูติ้ดยาเสพติด อีกทั้งในปัจจุบนั ประเทศไทยประสบกบั
ปัญหานกัโทษลน้เรือนจ า และนกัโทษส่วนใหญ่ในเรือนจ านั้น เป็นผูก้ระท าความผิดในคดียาเสพติด หากมีการน า
มาตรการลงโทษระดบักลางมาใชเ้ป็นมาตรการลงโทษทางอาญากบัผูท่ี้กระท าความผิดในคดียาเสพติด จะสามารถ
ช่วยลดจ านวนนกัโทษในเรือนจ าไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 

ABSTRACT 
 Drug issue have been in Thailand for a long time. Previously, Thailand has variously applied legal 
measures to reduce drug-related crime afterwards thought that drug addiction person is a patient, it is not a crime. 
Therefore, should be treated by rehabilitation with medical measures instead of criminal liability as before. The 
research results found that the laws of Thailand has not established Drug Addiction Rehabilitation Center 
properly. That law has specified qualification of drug rehabilitation that must not be criminal offenders, was not 
under prosecuted and consecutive prison sentences. Which is right restriction of rehab recipient. Currently 
Thailand is encountering prisoner overcrowding problems and majority of prison is drug-related crime. If we 
apply intermediate sanctions in drug criminal case, we able to reduce quantity of prisoner in prison at most. 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การผลิต การน าเขา้ การส่งออก การขนส่ง การจ าหน่ายยาเสพติด ถือว่าเป็นการกระท าท่ีส่งผลเสียหาย
อยา่งร้ายแรงแก่รัฐนั้น และเน่ืองจาก ยาเสพติดนั้น เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ผูข้ายนั้นจะไดก้ าไรจากการขายยาเสพติด
เป็นจ านวนมาก เป็นค่าตอบแทนจากความเส่ียงภยัท่ีขายยาเสพติด จึงมีผูก้ระท าความผิดจ านวนมากท่ีพร้อมท่ีจะ
เส่ียง กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการขายยาเสพติด 
 ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีผูต้อ้งขงัในเรือนจ า โดยส ารวจ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (กรมราชทณัฑ,์ 
2563) จ านวนรวมทั้งส้ิน 377,722 คน โดยเรือนจ าของประเทศไทยนั้น สามารถรองรับนกัโทษตามค่ามาตรฐานได้
เพียง จ านวน 115,788 คน (กรมราชทณัฑ์, 2558) เท่านั้น จ านวนผูต้อ้งขงัในเรือนจ าทั้งหมดนั้น หากแบ่งแยก
ออกเป็นประเภทของการกระท าความผิด พบว่า เฉพาะการกระท าความผิดในคดียาเสพติดเพียงประเภทเดียว                    
มีจ านวนผู ้ต้องขังทั้ งหมด โดยส ารวจ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (กรมราชทัณฑ์, 2563) เป็นจ านวน                      
รวมทั้งส้ิน 301,533 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 79.83 ของจ านวนผูต้อ้งขงัทัว่ประเทศ 
 พฤติกรรมการติดยาเสพติดนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากความเจ็บป่วยทางสมองท่ีซับซ้อนและเร้ือรัง 
(วนิดา รัตนสุมาวงศ์, 2561) แมก้ารเร่ิมตน้ใชส้ารเสพติดเกิดจากการเลือดเองของผูใ้ช ้โดยปัจจยัภายนอกท่ีส่งผล
ให้ผูเ้สพสารเสพติดนั้น มีพฤติกรรมการเสพอย่างต่อเน่ือง คือ การเล้ียงดู กลุ่มเพ่ือน และสภาพแวดลอ้ม เม่ือเกิด
การเสพซ ้าๆ จะส่งผลกระทบต่อสมองทั้งในส่วนของโครงสร้าง และการท างาน ท าให้เกิดรูปแบบและพฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเรียกว่า พฤติกรรมการเสพติด (วนิดา รัตนสุมาวงศ,์ 2561) 
 การควบคุมตวัผูต้รวจพิสูจน์ยาเสพติดนั้น มิไดมี้การแยกประเภทความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด โดยแยก
ประเภทผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในเรือนจ า เน่ืองจากในช่วงระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดนั้น 
ซ่ึงมีระยะเวลา 15 วนั และหากมีเหตุจ าเป็นก็อาจส่ังขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 30 วนั ซ่ึงรวมเวลาตรวจพิสูจน์
แล้วทั้งหมดไม่เกิน 45 วนั หากผูน้ั้นไม่ไดรั้บการปล่อยตวัชั่วคราวในระหว่างรอตรวจพิสูจน์ ผูน้ั้นจะตอ้งถูก
ควบคุมตวัอยู่ในเรือนจ า ซ่ึง จากแนวคิดท่ีว่า ผูเ้สพยาเสพติดเป็นผู่ป่วย ไม่ใช่อาชญากรนั้น จึงไม่ควรถูกส่งเขา้ไป
อยูใ่นเรือนจ า แต่ควรมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบับุคคลเหล่านั้นในการควบคุมตวัโดยเฉพาะ 
 เน่ืองจากในพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 นั้น ได้บัญญัติ
หลกัเกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บการบ าบดัรักษาไวว่้า ตอ้งเป็นผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าผูน้ั้นไดก้ระท า
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด คือ เสพยาเสพติด เสพและมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติด เสพและมีไวใ้นครอบครอง
เพื่อจ าหน่าย และจ าหน่ายยาเสพติด และตอ้งมียาเสพติดชนิด ประเภท และปริมาณตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และ
ตอ้งเป็นผูท่ี้มิไดเ้ป็นผูต้อ้งหา หรืออยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดท่ีมีโทษจ าคุก ซ่ึงเป็นการมุ่งท่ีจะ
ด าเนินคดีอาญา โดยมุ่งใชม้าตรการทางอาญาต่อผูท่ี้เป็นผูเ้สพยาเสพติด 
 จากกรณีท่ีผูต้อ้งขงัมีจ านวนเกินกว่าท่ีเรือนจ าสามารถรองรับไดน้ั้น การน ามาตรการลงโทษระดบักลาง
มาใช้บังคบั และน ามาตรการลดทอนความเป็นอาชญากรรมมาใช้กับผูเ้สพยาเสพติด เพื่อเบ่ียงเบนผูก้ระท า
ความผิดออกจากเรือนจ า โดยอาจน ามาตรการทางปกครองมาใชบ้งัคบัแทน นอกจากสามารถช่วยลดปัญหาให้แก่
รัฐได้ โดยท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณจ านวนมากในการเล้ียงดูนักโทษในเรือนจ า ทั้ งยงัเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิด เพ่ือให้ผูก้ระท าความผิดมีความส านึกในความผิดท่ีตนได้
กระท า และกลบัมาใชชี้วิตอยา่งปกติสุขโดยไม่กลบัไปกระท าความผิดซ ้าอีก 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายในเร่ืองกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
2. เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศไทยกบักฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และ

ประเทศโปรตเุกส ในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหากระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีใชบ้งัคบัในประเทศไทยในปัจจบุนั 
4. เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด และทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 

 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนความผิด โดยมีแนวคิดท่ีว่า ผูใ้ดกระท าให้เสียความเสียหายอย่างใดๆ                          
ก็ควรไดรั้บผลร้ายจากการกระท านั้นเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็นการลงโทษให้สาสมกบัความผิดท่ีผูก้ระท าไดก้ระท าลง 
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ผูเ้สียหาย ตามหลกั “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (นทัธี จิตสว่าง, 2540) เพื่อชดเชยความรู้สึก
และความสูญเสียให้แก่ผูเ้สียหาย 
 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัย ั้ง มีแนวคิดท่ีว่า ผูก้ระท าความผิดไดล้งมือกระท าความผิดโดยเจตนา และ
ไดพ้ิจารณาทบทวนถึงผลท่ีจะไดรั้บ และผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นแลว้ก่อนลงมือกระท าผิด การลงโทษจึงควรมีผลเป็น
การข่มขู่ให้ผูก้ระท าความผิดเกิดความเกรงกลวั และการลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้น จะส่งผลให้บุคคลในสังคม
โดยทัว่ไปเกิดความเกรงกลวัต่อการกระท าความผิด ไม่กลา้ท่ีจะจะกระท าความผิด 
 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด เป็นการลงโทษท่ีหลีกเล่ียงไม่ให้ผูก้ระท าความผิดนั้น 
ประสบกบัส่ิงท่ีจะท าลายคุณลกัษณะประจ าตวัของเขา เพราะเม่ือผูก้ระท าความผิดถูกคุมขงัอยู่ในเรือนจ า ก็จะ
ส่งผลให้ฐานะและช่ือเสียงของบุคคลนั้นเส่ือมลงในสายตาของผูอ่ื้น และเม่ือผูก้ระท าความผิดท่ีพอมีโอกาสกลบั
ตวัได ้แต่กลบัตอ้งอยู่อยู่ในเรือนจ าร่วมกบัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นอาชญากรอาชีพ อิทธิพลของคนกลุ่มน้ีก็จะ
ครอบง าคนกลุ่มแรก เพราะมนุษยน์ั้น เลวลงไดง้่ายกว่าดีขึ้น 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีความผิดท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด 
ความเป็นอาชญากรรมของยาเสพติดนั้น สามารถจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และ

คณะ, 2552) ดงัน้ี การเสพ การครอบครอง การจ าหน่าย การผลิต อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดนั้น เป็นการ
กระท าความผิดท่ีมีผูก้ระท าความผิดหลากหลายประเภท ซ่ึงอาจเป็นการกระท าท่ีไม่ก่อความเสียหายให้แก่ผูอ่ื้น 
แต่เป็นความผิดเพราะมีกฎหมายบญัญติั หรือเป็นการกระท าท่ีอาจสร้างความเสียหายให้กบัองคป์ระกอบโดยรวม
ของรัฐนั้นๆได ้ดงันั้น การจะลงโทษผูท่ี้กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดนั้น จ าตอ้งแยกประเภทของผูก้ระท า
ความผิด พฤติการณ์ของการกระท าความผิด หากจะใชบ้ทลงโทษผูก้ระท าความผิดทั้งหมดเหมือนกนั อาจเป็นการ
ไม่เหมาะสม 

3.3 ทฤษฎีการตดิยาเสพติดและการบ าบัดในทางการแพทย์ 
 ยาเสพติดทั้งหลายนั้น สามารถเขา้สู่ร่างกายได ้4 เส้นทาง กล่าวคือ การกิน การนตัถุ ์การสูบ การฉีดเขา้
เส้นเลือด การเสพดว้ยวิธีการกินนั้น สารเสพติดตอ้งผา่นระบบการยอ่ยอาหารในกระเพาะ สารเสพติดบางชนิดอาจ
ถูกย่อย หรือแปรรูปไป ท าให้ความร้ายแรงนั้นลดลง แต่ถา้วิธีการนัตถุ์ การสูบ การฉีดเขา้เส้นเลือดด า สารเสพติด
เหล่านั้นสามารถเข้าสู่กระแสเลือด โดยไม่ผ่านการย่อยสลายหรือแปรรูปไป และเม่ือเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว                  
สารเสพติดเหล่านั้นสามารถถูกส่งไปยงัอวยัวะส่วนต่างๆ ไดท้ัว่ทั้งร่างกาย รวมถึงถูกส่งไปยงัสมองอีกดว้ย 
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 การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (คู่มือผูป้ฎิบัติงาน การบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดแบบผูป่้วยนอก                        
ตามรูปแบบการรู้คิดพฤติกรรมบ าบัด สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี                 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข , 2555) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอก โดยการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการทางความคิด การตีความ การตั้งข้อสันนิษฐาน หรือกลวิธีในการตอบสนอง หรือ                        
อีกนยัหน่ึง คือ การเปล่ียนตวัแปรทางปัญญา เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนัน่เอง โดยนกัปรับพฤติกรรม
ทางปัญญามีความเช่ือว่า กิจกรรมทางปัญญานั้นมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ มนุษย ์
 

4. การด าเนินการวิจัย 
 4.1 กฎหมายของประเทศไทย 

4.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา 
ในประเทศไทยนั้น ไดเ้ร่ิมมีแนวคิดในการน ามาตรการลงโทษอ่ืนๆเขา้มาใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าผิด 

โดยในพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 25) พ.ศ. 2550 ได้มี                
การแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 89 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/2 โดยมีแนวคิดในการน ามาตรการลงโทษโดยการจ าคุก
เฉพาะวนัท่ีก าหนด เพื่อระบายผูก้ระท าความผิดท่ีตอ้งโทษจ าคุกออกจากเรือนจ า แต่ก็ยงัมีการควบคุมตวัผูก้ระท า
ความผิดนั้น มิไดป้ล่อยให้เป็นอิสระเสียทีเดียว เพียงแต่เป็นการควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดในสถานท่ีอ่ืนนอก
เรือนจ า โดยมีเจตนารมณ์เพื่อแกไ้ขปัญหาคนลน้เรือนจ า ซ่ึงศาลสามารถใชม้าตรการดงักล่าวไดห้ากมีเหตุจ าเป็น 
ไม่ว่าจะเป็นเหตุจ าเป็นของตวัผูก้ระท าความผิดหรือเหตุจ าเป็นของเรือนจ า (ณรงค ์ใจหาญ, 2552) เช่น ปัญหาดา้น
สุขภาพ บุคคลท่ีมีภาระตอ้งดูแลบุคคลอื่นเป็นพิเศษ หรือ ตอ้งการระบายผูก้ระท าความผิดออกจากเรือนจ า ซ่ึงเหตุ
จ าเป็นนั้นจะมีแค่ไหนเพียงไรให้ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจเป็นรายคดีไป(รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คร้ังท่ี 1308-2/2548, 2547) 

4.1.2 พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูนั้น ผูเ้สพยาเสพติดตอ้งไม่เป็นผูต้อ้งหา หรืออยู่ในระหว่างด าเนิน

คดีอาญาในความผิดท่ีมีโทษจ าคุก และ ผูท่ี้รอการลงโทษ หรือรับโทษจ าคุกเสร็จส้ินแลว้ โดยการเร่ิมด าเนินคดี 
ตอ้งเร่ิมโดยพนกังานปกครองหรือเจา้พนกังานต ารวจจบักุม โดยมีแนวคิดท่ีว่า ผูเ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วย ไม่ใช่
อาชญากร ดงันั้นจึงตอ้งมีการแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายโดยการไม่ใชวิ้ธีด าเนินคดีอาญากบัผูเ้สพยาเสพติดท่ีถูก
ก าหนดให้เขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยการน าหลกัการชะลอการฟ้องมาใชแ้ทน 
 4.2 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มกัจะใช้มาตรการลงโทษระดบักลางมากกว่าหน่ึงมาตรการในการ
ลงโทษในคดีนั้นๆ เช่น การลงโทษปรับควบคู่กบัมาตรการลงโทษอ่ืนๆ ประกอบดว้ย หรือการลงโทษโดยการ
ควบคุมผูก้ระท าความผิดไวภ้ายในท่ีอยูอ่าศยัควบคู่ไปกบัการท างานบริการสังคม แต่ในบางคร้ังศาลก็ใชม้าตรการ
ใดมาตรการหน่ึงลงโทษผูก้ระท าความผิดเพียงมาตรการเดียว ซ่ึงคงจะตอ้งพิจารณาเป็นรายคดีและพิจารณาจาก
ผูก้ระท าความผิดแต่ละรายไป 
 4.3 กฎหมายประเทศโปรตุเกส 
 ประเทศโปรตุเกสไดเ้ร่ิมบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีผลให้การกระท าความผิดเก่ียวกบัการซ้ือ การครอบครอง 
การเสพยาเสพติดนั้น ไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่จะถือว่าเป็นความผิดทางปกครอง หรือการบงัคบัให้เขา้รับการ
บ าบดัการติดยาเสพติดเป็นมาตรการบงัคบัแทน โดยก่อนท่ีจะปฎิรูปกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดในโปรตุเกสไดน้ั้น 
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คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ ไดร้้องขอไม่ให้รัฐบาลโปรตุเกสประกาศให้การใชย้าเสพติดเป็นเร่ือง
ถูกกฎหมาย โดยแยง้ว่านักท่องเท่ียวจะเดินทางมาเพื่อเสพยา อาจเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ      
การท าให้ยาเสพติดถูกกฎหมายจะเป็นการส่งสัญญาณท่ีผิดไปยงัสังคม (เฮเลน เรดมอนด,์ 2555) 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ปัญหา การแยกประเภทผู้ต้องขังในเรือนจ าในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดนั้น เป็นการลงโทษท่ีมีลกัษณะ แกไ้ขฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผูก้ระท า
ความผิด ให้ปรับเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการกระท าความผิด และช่วยเหลือให้ผูก้ระท าความผิดเหล่านั้นกลบัไป
ใชชี้วิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติต่อไป การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพติดนั้น มีแนวคิดท่ีต่างจากการลงโทษ
ดว้ยการจ าคุกอย่างส้ินเชิง แต่หากมีการกกัตวัผูท่ี้ติดยาเสพติดท่ีจะเขา้รับการฟ้ืนฟูในเรือนจ า แมเ้ป็นระยะเวลา      
ไม่นาน ก็อาจกระทบกับประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพติด ในเม่ือมีแนวคิดเก่ียวกบั          
การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดแลว้ ก็ควรแยกประเภทผูก้ระท าความผิดออกจากกนัอยา่งส้ินเชิง 
 5.2 ปัญหา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการบ าบัด 
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดนั้น หากตรวจพิสูจน์ทราบเป็นท่ีแน่ชดัแลว้ว่า ผูน้ั้นเป็นผูเ้สพยาเสพ
ติดจริง ควรมีการผลกัดนัให้ผูเ้สพยาเสพติดเหล่านั้น ไดเ้ขา้รับการบ าบดัให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา       
ผูติ้ดยาเสพติด ให้ผูติ้ดยาเสพติดมีจ านวนลดน้อยลง หากมีผูเ้ขา้รับการบ าบดัเป็นจ านวนมาก การประเมินผล        
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพย่อมท าได้แม่นย  าขึ้น และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ มาตรการการด าเนินงาน และ
กระบวนการฟ้ืนฟู ให้เหมาะสมกบัผูติ้ดยาเสพติดในประเทศไทย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อลดจ านวน       
ผูเ้สพยาเสพติด ลดการหันกลบัไปใช้ยาเสพติดซ ้ าในกรณีผูท่ี้เคยเขา้รับการบ าบดัแล้ว หากสามารถลดจ านวน              
ผูต้อ้งการใชย้าเสพติดได ้ก็ถือไดว่้าเป็นการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมในคดีเก่ียวกบัยาเสพติดไดอ้ยา่งมาก 
 5.3 ปัญหาการลดจ านวนผู้กระท าความผิดทางอาญาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ทั้งการลงโทษดว้ยการจ าคุกนั้น ก่อให้เกิดผลเสียต่อผูก้ระท าความผิดอย่างมาก การลงโทษระดบักลาง
นั้น นอกจากจะเป็นการแกไ้ขปัญหานกัโทษลน้เรือนจ าแลว้นั้น ยงัเป็นการลงโทษท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการ แกไ้ข
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด เพ่ือไม่ให้ผูก้ระท าความผิดนั้น กลบัไปกระท าความผิดอีก ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคข์องโทษ
ทางอาญาท่ีนิยมน ามาใช้ในปัจจุบนั เน่ืองจากลดความรุนแรงของโทษทางอาญา ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐใน         
การเล้ียงดูนกัโทษในเรือนจ า เพ่ือให้ผูก้ระท าความผิดนั้น ไดมี้โอกาสแกไ้ขความผิดท่ีตนกระท า ไดก้ระท าตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่จ าตอ้งถูกกีดกนัออกจากสังคมอย่างโทษจ าคุก มีโอกาสไดใ้ช้ชีวิตอย่างประชาชน
ทัว่ไป เพ่ือให้โอกาสผูก้ระท าความผิดเหล่านั้น ไดก้ลบัมาใชชี้วิตในสังคมอยา่งปกติสุขอีก 
 

6. อภิปรายผล 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหานักโทษล้นเรือนจ า ซ่ึงนักโทษในเรือนจ านั้ น ส่วนใหญ่                
เป็นผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ซ่ึงหากสามารถเบ่ียงเบนผูก้ระท าความผิดบางส่วน ออกจากการลงโทษ
โดยวิธีการจ าคุก โดยการน าเอามาตรการลงโทษระดบักลางมาชบ้งัคบั โดยเลือกใชก้บัผูก้ระท าความผิดในคดียา
เสพติดท่ีกระท าความผิดท่ีไม่ร้ายแรง โดยมุ่งใช้มาตรการลงโทษโดววิธีการจ าคุกกบัผูก้ระท าความผิดท่ีกระท า
ความผิดท่ีมีความร้ายแรง เม่ือจ านวนนกัโทษมีจ านวนนอ้ยลง การลงโทษโดยวิธีการจ าคุกยอ่มมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และการให้โอกาสผูก้ระท าความผิดท่ีไม่มีความร้ายแรง โดยการลงโทษโดยวิธีการอื่น นอกจากการลงโทษ
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โดยวิธีการจ าคุก เป็นการให้ผูก้ระท าความผิดไดมี้โอกาสกลบัตวั แกไ้ขพฤติกรรม โดยการสอดส่องดูแล และให้
ค  าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถของรัฐ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการควบคุมตวัผูติ้ดยาเสพติด ในช่วงระหว่ารอการตรวจพิสูจน์ยาเสพ ควรมีการก าหนดท่ีควบคุม
ตวัผูติ้ดยาเสพติดให้เหมาะสมกบัสภาพ และลกัษณะของการกระท าความผิด ซ่ึงผูติ้ดยาเสพติดนั้น เป็นผูป่้วย              
การดูแลรักษา และควบคุมตวันั้น ควรมีมาตรการในเชิงรักษาผูติ้ดยาเสพติดในเบ้ืองตน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
 2. คุณสมบติัผูติ้ดยาเสพติดท่ีจะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญติั
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 19 นั้น ควรมีการพิจารณาจากตวับุคคลผูติ้ดยา
เสพติดเท่านั้น ไม่ควรน าเอาปริมาณยาเสพติดท่ีผูน้ั้นครอบครอง หรือการท่ีผูน้ั้นเป็นผูต้อ้งหา หรือถูกด าเนินคดี          
ท่ีมีโทษจ าคุก มาเป็นคุณสมบติัของตวับุคคล ในการคดักรองผูท่ี้จะเขา้รับการบ าบดัรักษา เพื่อท่ีจะรักษาผูติ้ด                
ยาเสพติดให้หายจากความตอ้งการใชย้าเสพติดให้ไดเ้ป็นจ านวนมากท่ีสุด 
 3. ในปัญหานักโทษล้นเรือนจ านั้น เม่ือผูถู้กคุมขงัในเรือนจ า ส่วนมากเป็นผูก้ระท าความผิดในคดี                        
ยาเสพติด ซ่ึงตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท า
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 และ พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533 มีการก าหนดโทษ
ทางอาญาส าหรับผูก้ระท าความผิดในคดียาเสพติดไว ้โดยมุ่งเน้นแต่ใช้โทษจ าคุกเป็นหลกั จึงควรน ามาตรการ
ลงโทษระดบักลางมาใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าความผิดในคดียาเสพติดบางประเภท เพื่อลดการน าตวัผูก้ระท าความผิด
เขา้สู่เรือนจ า ทั้งยงัเป็นการก าหนดโทษท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด ให้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการลงโทษในปัจจุบนั ท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขความคิดของผูก้ระท าความผิด 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เล่นน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความเมตตาย่ิงของ ดร.เอกพงษ์ สารน้อย อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้ขียน เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนช่วยแกไ้ขเพ่ิมเติมให้การศึกษาวิจยัส าเร็จ
สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.เจนพล ทองยืน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.พรเพชร 
ชลศกัด์ิตระกูล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาช้ีแนะแนวทางการแกไ้ขท่ีเป็นประโยชน์ต่อท าศึกษาวิจยั 
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ความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนที่มีต่อส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

PEOPLE’S NEEDS IN PUBLIC SERVICES TOWARDS  
LADPHRAO DISTRICT OFFICE, BANGKOK METROPOLIS 

 

กุลนิดา  บุตรรักษ์ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
E-mail: pattawan.bu@gmail.com 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร  
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
E-mail: publicadsripatum@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อเขต
ส านกังานลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบความตอ้งการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อ
ส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได ้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าความถ่ี t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test   
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 ปี - 45 ปี ระดับ
การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อาชีพส่วนใหญ่ คือ คา้ขาย และมีรายไดร้ะหว่าง 10,001 บาท - 
20,000 บาท ความตอ้งการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกรายดา้นประชาชนมีความตอ้งการมากท่ีสุดในดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษาความสงบและดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนความต้องการในระดบัมากมี 2 ด้าน คือ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดา้นการลงทุน ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และศิลปวฒันธรรม เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการ
ของประชาชนจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้แตกต่าง
กนั มีความตอ้งการในบริการสาธารณะแตกต่างกนั ยกเวน้ ปัจจยัเร่ืองเพศ  

 

ค าส าคัญ: ความตอ้งการ /บริการสาธารณะ / ส านกังานเขตลาดพร้าว 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study, compare and seek the needs of people towards the public 
services provided by Ladphrao District Office, Bangkok Metropolis, resting on their differing genders, ages, 
career, education, and income. The samples were 400 people collected by used questionnaires and were analyzed 
statistic methods, such as percentage, mean, standard deviation, frequency, t-test, and F-test.  
 This study founded that the characteristics of the populations are female, aged between 36 - 45 years, 
most finished in high vocational certificate, with most are merchants with a monthly income between 10,001 - 
20,000 baht. The result of people’s needs towards public services overall was at a high level. Two aspects that 
were at the highest level consist of the community organizing and infrastructure, and the aspects of the 
development of quality of life and the investment, natural resources, environment, and culture were at a high 
level. When considering each factor founded that people with different ages, education, career, and income have 
different needs, showing the 0.05 level of statistical significant except genders.  
 
KEYWORDS: Needs / Public Services / Ladphrao District Office 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 “การบริการสาธารณะ” นับได้ว่าเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีอยู่ในความดูแลของภาครัฐท่ีต้องจัดท าเพื่อ
ตอบสนองผลประโยชน์ส่วนรวม (Public Interest) ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เป็นกิจการท่ีอยู่ในความ
อ านวยการหรืออยู่ในการควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจดัท าขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ส่วนรวมของประชาชน (ประยูร กาญจนดุล , 2533 อ้างถึงใน กรพจน์ อศัวินวิจิตร, 2561) เช่น การดูแลความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การสงเคราะห์ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส หรือแมแ้ต่การจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการด ารงชีวิตของประชาชน เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์ถนนหนทาง การรักษาพยาบาล เป็นตน้ ทั้งน้ีโดย
มีเป้าเหมายท่ีส าคญั คือ การให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค (นราธิป 
ศรีราม, 2557) โดยลกัษณะของบริการสาธารณะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ บริการสาธารณะท่ีมี
ลกัษณะทางการปกครองและบริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ทั้ง 2 
ประเภทดงัท่ีกล่าวมานั้นมีความแตกต่างตรงท่ีบริการสาธารณะทางการปกครองมีจุดประสงคเ์พ่ือตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและไม่มีจุดมุ่งหวงัทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีบริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะทาง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการมุ่งหวงัผลก าไรและเก็บค่าธรรมเนียมจากการจ าหน่ายหรือการให้บริการ 
 กรุงเทพมหานครซ่ึงมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยด าเนินงานตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 มีบทบาทความรับผิดชอบในการจดับริการสาธารณะให้ประชาชนโดยตรง โดยแบ่งพ้ืนท่ีการปกครอง
ออกเป็น 50 เขต มีส านักงานใหญ่เรียกว่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานคร และยงัคงมีโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครท่ียงัคงเสมือน
มีการรวมศูนย์อ านาจอยู่ โดยรวมอ านาจการตัดสินใจไว้ท่ีองค์กรปกครองส่วนกลางของฝ่ายบริหารของ
กรุงเทพมหานคร ดงันั้น ช่องทางท่ีจะเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมขนแต่ละเขตพ้ืนท่ีเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการวางแผนในการพฒันาพ้ืนท่ีของตนเองไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควรจะเป็น และเขตเองซ่ึงเป็น
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องค์กรท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุดกลบัไม่สามารถตอบสนอง ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร การประสานงานระหว่างส านกังานเขตและประชาชนมีความล่าชา้และซบัซอ้น การจดับริการสาธารณะ
ยงัไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน การติดต่อเพื่อด าเนินการดา้นเอกสารอาจตอ้งติดต่อ
หลายส านักหรือแผนก ความพึงพอใจต่อการบริการจากเจา้หน้าท่ียงัไม่ถึงระดบัดีเท่าท่ีควร (รังสรรค์ กียปัจจ์ , 
2551) หรือแมแ้ต่ความพร้อมของทรัพยากร ความซับซ้อนของโครงสร้างและความไม่ชัดเจนไม่เป้าหมายของ
นโยบายต่าง ๆ ลว้นส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน (เทพศกัด์ิ บุณยรัตพนัธ์ุ, 2536) ประกอบกบังานวิจยั
ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาความตอ้งการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เช่น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นหลกั  
 ส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ไดรั้บการจดัตั้งอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน 2532 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเขตบางกะปิ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง 
คือแขวงลาดพร้าว และแขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าวมีประชากรทั้งส้ิน 117,590 คน (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563)    
โดยมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
 ดังนั้น งานวิจัยน้ี จึงมุ่งศึกษาถึงความต้องการบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อส านักงานเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ว่ามีความตอ้งการการบริการสาธารณะในดา้นต่าง 
ๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อการไดแ้นวทางมาพฒันาการปฏิบติังานและการเสนอแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อส านักงานเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 

(2)  เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคร้ังนีผู้้วิจัยได้ใช้ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
                   1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ 
(Hierarchy of Needs Theory) ของมาสโลว ์(Maslow, 1960 อา้งถึงใน ประภสัสร วฒันา, 2560 น.17-19) หลกัการ
คือ มนุษย์มีความต้องการอยู่ 5 ขั้น ประกอบไปด้วย ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความ
ต้องการด้านความปลอดภยั และมั่นคง (Safety Needs) เป็นความต้องการปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น 
หน้าท่ีการงาน ความตอ้งการดา้นสังคมและการยอมรับ (Social Needs) ความตอ้งการไดรั้บการยกย่อง นับถือ 
(Esteem Need) และความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) นอกจากทฤษฎีของมาสโลวแ์ลว้ 
งานวิจัยน้ียงัเก่ียวข้องกับทฤษฎีอีอาร์จี (ERG Theory) ของเคลตัน พี. อัลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer’s 
Existence-Relation-Growth Theory: ERG) (Alderfer, 1972 อา้งใน นนัทนา จงดี, 2560) เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีตอ้งการอยูร่อด (E-Existence Needs) คือ ความตอ้งการ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยปัจจัย 4 ข้อ ประกอบด้วยน ้ าสะอาด อาหาร อากาศและ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

424 

เคร่ืองนุ่งห่ม กลุ่มท่ีตอ้งการความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น (R-Relatedness Needs) คือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บมิตรไมตรี
และการยอมรับจากบุคคลรอบแวดลอ้ม กลุ่มท่ีตอ้งการความเจริญกา้วหน้า (Growth Needs) คือ ความตอ้งการ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุดของบุคคล 
 2. แนวคิดว่าด้วยการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย   
 การปกครองท้องถ่ินของประเทศไทย คือ หน่วยงานปกครองท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด                        
มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถ่ิน                    
ซ่ึงส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยนั้น เป็นท่ีทราบและเขา้ใจเป็นอย่างดีว่าสามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป อนัประกอบดว้ย องค์การบริหาร                  
ส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา โดยพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดมี้การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจดับริการสาธารณะให้องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมืองพทัยา องคก์ารบริการส่วนต าบล และกรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหน้าท่ีใน
การจดับริการสาธารณะให้เป็นไปตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (ส านกังานกฤษฎีกา, 2542) โดยภารกิจท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการก าหนดแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ดา้น คือ 1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4. ดา้นการวางแผนส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 5. ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ    
6. ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการในบริการสาธารณะ 
 มีงานวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ มีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการในบริการสาธารณะ (ธานี 
สุวรรณไตรย ์และ ศรีรัฐ โกวงศ,์ 2559; ธมัมาภรณ์ ศรีศรีเคลือบ และ พฒัน์ศิณ ส าเริงรัมย,์ 2559; อภิศกัด์ิ วิลยัสุทธ์ิ 
และ สิทธิชัย ตนัศรีสกุล, 2559; ยุวดี พ่วงรอด, 2560 และวชัรินทร์ สุทธิศยั และคณะ, 2561) ในส่วนปัจจยัดา้น
อาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการในบริการสาธารณะ (อชิรญาณ์ ฉิมพุกและคณะ, 2558; ธานี สุวรรณไตรย ์
และ ศรีรัฐ โกวงศ,์ 2559; ธมัมาภรณ์ ศรีศรีเคลือบ และ พฒัน์ศิณ ส าเริงรัมย,์ 2559; อภิศกัด์ิ วิลยัสุทธ์ิ และ สิทธิชยั 
ตนัศรีสกุล, 2559; ยวุดี พ่วงรอด, 2560 และวชัรินทร์ สุทธิศยั และคณะ,2561) ในส่วนปัจจยัดา้นอายแุละการศึกษา
มีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการในบริการสาธารณะ (อชิรญาณ์ ฉิมพุกและคณะ, 2558; ธานี สุวรรณไตรย ์และ 
ศรีรัฐ โกวงศ,์ 2559; อภิศกัด์ิ วิลยัสุทธ์ิ และ สิทธิชยั ตนัศรีสกุล, 2559; ยวุดี พ่วงรอด, 2560 และวชัรินทร์ สุทธิศยั 
และคณะ, 2561) ด้านรายได้มีความสัมพนัธ์ต่อความต้องการในบริการสาธารณะ (ธานี สุวรรณไตรย์ และ                         
ศรีรัฐ โกวงศ,์ 2559; อภิศกัด์ิ วิลยัสุทธ์ิ และ สิทธิชยั ตนัศรีสกุล, 2559; ยวุดี พ่วงรอด, 2560 และวชัรินทร์ สุทธิศยั 
และคณะ, 2561) ในดา้นสถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการในบริการสาธารณะ (ธานี สุวรรณไตรย ์
และ ศรีรัฐ โกวงศ,์ 2559 และยวุดี พ่วงรอด, 2560) ปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีพกัอาศยัมีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการ
ในบริการสาธารณะ (อชิรญาณ์ ฉิมพุกและคณะ, 2558 และธานี สุวรรณไตรย ์และ ศรีรัฐ โกวงศ,์ 2559) และปัจจยั
ดา้นการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการในบริการสาธารณะ (อชิรญา ฉิมพุก และคณะ, 2558) ดงันั้น 
ผูวิ้จยัจึงน าตวัแปรเหล่าน้ีมาศึกษา ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการในบริการสาธารณะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
อชิรญาณ ์ 
ฉิมพุก 
และคณะ 

 
(2558) 

ธานี สุวรรณ
ไตรย ์และ  

ศรีรัฐ  
โกวงศ ์ 
(2559) 

ธมัมาภรณ์  
ศรีเคลือบ และ 
พฒัน์ศิณ  
ส าเริงรัมย ์ 

(2559) 

อภิศกัด์ิ 
วิลยัสุทธ์ิ 

และสิทธิชยั  
ตนัศรีสกุล  

(2559) 

ยวุดี 
 พ่วงรอด 
 
 
(2560) 

วชัรินทร์ 
สุทธิศยั
และคณะ 

 
(2561) 

ความถ่ี 

(เพศ)  √ √ √ √ √ 5 
(อาชีพ) √ √ √ √ √ √ 6 
(อาย)ุ √ √  √ √ √ 5 
(การศึกษา) √ √  √ √ √ 5 

 
(รายได)้  √  √ √  3 
(สถานภาพสมรส)  √   √  2 
(ระยะเวลาท่ีอาศยั) √ √     2 
(การรับรู้ข่าวสาร) √      1 

 
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ผูวิ้จยัไดน้ าเอาแนวคิดเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 4 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ และดา้นการลงทุน 
ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มและศิลปวฒันธรรม และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ ท่ีมีความถ่ีตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและรายได ้มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดดงัแผนภาพท่ี 1 

 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
จากแนวความคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูวิ้จยัน ามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพและรายได ้แตกต่างกนัท าให้ความตอ้งการของประชาชน แตกต่างกนั 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
        4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ณ เดือนสิงหาคม จ านวน 117,590 
คน ใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดขนาดตวัอย่างได ้400 คน และแจกแบบสอบถามให้กบัประชาชนท่ีมารับบริการ 
ณ ท่ีท าการเขตลาดพร้าว โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  
           4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ และ
เลือกตอบเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 ค  าถามเป็นแบบค าถามปลายปิด 
เก่ียวกบัความตอ้งการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดา้น จ านวน 
21 ขอ้ ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  และตอน
ท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด คือ ขอ้เสนอแนะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  
 4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยค านวณ
ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดว้ยวิธีของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 
      4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 กนัยายน 2563  ไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน จ านวน 400 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100       
      4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีบรรยายในคร้ังน้ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าความถ่ี t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test และการทดสอบสมมติฐานจะทดสอบท่ี
ระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ระดบัการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อาชีพคา้ขาย จ านวน 157 คน และมีรายได ้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จ านวน 145 คน 
 5.2 ความตอ้งการในการบริการสาธารณะ พบว่า ในภาพรวม ความตอ้งการในบริการสาธารณะของ
ประชาชนอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.59) เม่ือจ าแนกรายดา้นพบว่า ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และรักษาความสงบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.23, S.D. = 0.62) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅ 
= 4.21, S.D. = 0.71) ด้านการลงทุน ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.735) และ
ศิลปวฒันธรรมและดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.84, S.D. = 0.93) ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ความตอ้งการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร    
ความตอ้งการในบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อ 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร x̅ S.D. 
ระดบั       

ความตอ้งการ 
ล าดบัท่ี 

1. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ 4.23 .62 มากท่ีสุด 1 
2. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.21 .71 มากท่ีสุด 2 
3. ดา้นการลงทุน ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มและศิลปวฒันธรรม 4.17 .73 มาก 3 
4. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.84 .93 มาก 4 

รวม 4.11 .59 มาก  
 

  5.3 เปรียบเทียบความตอ้งการบริการสาธารณะกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ 
อาชีพ การศึกษา และรายไดต้่างกนัท าให้ความตอ้งการบริการสาธารณะต่างกนั ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความตอ้งการบริการสาธารณะจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
                   ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
 
ความตอ้งการบริการสาธารณะ 

เพศ t อายุ F การศึกษา F อาชีพ F รายได ้ F 

1. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษาความสงบ 

.000* 3.522 .000* 8.279 .429 .849 .000* 28.106 .029* 3.031 

2. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน .954 -.058 .002* 4.259 .000* 19.671 .000* 13.122 .002* 4.902 
3. ดา้นการลงทุน ทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอ้มและศิลปวฒันธรรม 

.110 1.604 .002* 4.351 .119 2.137 .000* 17.712 .029* 3.031 

4. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต .000* -4.187 .000* 12.651 .000* 22.344 .000* 13.176 .005* 4.419 
โดยรวม .819 -.229 .000* 5.722 .000* 11.297 .000* 14.858 .006* 4.243 

*แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   

6. อภิปรายผล  
 1. การศึกษาเร่ืองน้ีมีประเด็นในการอภิปรายผล ดังน้ี ประชาชนมีความต้องการบริการสาธารณะ         
ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการให้มีการดูแลความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นซ่ึงถือเป็นความตอ้งการพ้ืนฐานในชีวิต  
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัท าให้ความตอ้งการในบริการสาธารณะแตกต่างกนั ดงัน้ี 
  2.1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตอ้งการในบริการสาธารณะไม่แตกต่างกนัในภาพรวม แต่
แตกต่างกนัในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและดา้นการลงทุน ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้มและศิลปวฒันธรรม ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธัมมาภรณ์ ศรีเคลือบ และ พฒัน์ศิณ ส าเริงรัมย ์(2559) ท่ีศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีพบว่าประชาชนท่ี
มีเพศและอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอด็ ไม่ต่างกนั 
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 2.2 ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความตอ้งการในบริการสาธารณะแตกต่างกนัทั้งในภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เป็นเพราะประชาชนท่ีมีอายุต่างกนัก็จะมีความตอ้งการใน
บริการสาธารณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธานี สุวรรณไตรย ์และศรีรัฐ โกวงศ ์(2559)         
ท่ีศึกษาเร่ืองความคาดหวงัท่ีมีต่อกระบวนการขบัเคล่ือนการจดัท าบริการสาธารณะแนวใหม่ในชุมชน: กรณีศึกษา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จงัหวดัมุกดาหาร โดยผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความคาดหวงัท่ีมี
ต่อกระบวนการขบัเคล่ือนการจดัท าบริการสาธารณะแนวใหม่ในชุมชนในระดบัที่แตกต่างกนั 
 2.3 ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการในบริการสาธารณะแตกต่างกนัในภาพรวม และ
รายดา้นไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เป็น
เพราะระดบัการศึกษาส่งผลให้ประชาชนมีความตอ้งการบริการสาธารณะในดา้นท่ีต่างกนัออกไป โดยสมมติฐาน
ขอ้น้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิศกัด์ิ วิลยัสุทธ์ิ และ สิทธิชยั ตนัศรีสกุล (2559) ท่ีพบว่าประชาชนท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจา้หน้าท่ีกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ไม่ต่างกนั 
 2.4 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความตอ้งการในบริการสาธารณะแตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและ
รายดา้นทุกดา้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย จะมีความตอ้งการใน
บริการสาธารณะด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบมากท่ีสุด อาจเพราะกลุ่มอาชีพน้ีตอ้ง
ประกอบการในพ้ืนท่ีสาธารณะ เช่น คา้ขายอาหารตามตลาดนดั หรือแมแ้ต่ตั้งแผงขายตามอาคารส านกังานทัว่ไป
ลว้นตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการคา้ขายของตนเอง สมมติฐานขอ้น้ีไม่สอดคลอ้ง
กบังานของอชิรญาณ์ ฉิมพุกและคณะ (2558) ท่ีไดวิ้จยั เร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่
ในพ้ืนท่ี และการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะดา้นการปรับปรุง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.5 ประชาชนท่ีมีรายได ้แตกต่างกนั มีความตอ้งการในบริการสาธารณะแตกต่างกนัทั้งในภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะรายไดข้อ้งแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนัท า
ให้ความตอ้งการของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป กลุ่มคนส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท และ
ต้องการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากท่ีสุด เน่ืองจากด้านน้ีเป็นด้านท่ีเก่ียวกับสาธารณูปโภค
ส าหรับชีวิตประจ าวนั เช่น ถนนหนทาง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัต่าง ๆ ซ่ึงถือไดว้ามีความจ าเป็นมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี พ่วงรอด (2560) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่ออ านาจหน้าท่ีและ
บทบาทในการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหลกัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอตะพานหิน 
จังหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพและรายได้ มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนต่ออ านาจหน้าท่ีและบทบาทในการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหลกัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ จากผลการศึกษา พบว่า ความตอ้งการในบริการสาธารณะของ
ประชาชนท่ีมีต่อส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม
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และรักษาความสงบ ดงันั้น ส านกังานเขตลาดพร้าว ควรจดัให้มี การติดกลอ้งวงจรปิด การป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดให้มีการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนการควบคุมจดัการ ก าจดั ห้าม ป้องกนัและระงบัเหตุร าคาญท่ี
อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน และการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ในดา้นระเบียบวิธีวิจยั ควรศึกษาความตอ้งการบริการสาธารณะของประชาชนในเขตลาดพร้าว
โดยวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงค าตอบเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีการศึกษาในเชิงปริมาณ                       
ไม่สามารถท าได ้และควรศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรับบริการสาธารณะ 
  2) ประเด็นท่ีควรศึกษา ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อส านักงานเขตลาดพร้าว 
เพื่อให้มีการปรับปรุงการบริการ 
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ABSTRACT 
This research aims to study the processes of social mobility in Thai bureaucracy in order to assess the 

role and efficiency of the Thai civil service performance management system using the Thai Ministry of Interior 
as a case study. It uses a political economy framework to examine the reproduction of the social class in Thai 
bureaucracy. In this study, in-depth interviews and documentary reviews are used as primary tools to gather 
information. The result of the study shows that cultural capital accumulation in an institutionalized form is the 
most important factor of social mobility in Thai bureaucracy followed by a symbolic capital accumulation. Thai 
elite civil servants produced their symbolic capital through their social capital, which are expressed by having 
connections with Thai elites and politicians, in order to create widely accepted outstanding performances. 
Meanwhile, the standard performance evaluation is not an important factor that leads civil servants to be promoted 
to a chief executive level. The research also shows that there is a discretion in performance evaluation in the civil 
servant performance management system.  Therefore, the current Thai civil servant performance management 
system does not allocate incentives from the work efficiency and performances. 
 
Keywords: Social Mobility, Civil Servant Performance Management System, reproduction, cultural capital,  

symbolic capital, social capital 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ระบบราชการเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐและพฒันาประเทศ ปัจจุบนัประเทศไทย
วางหลกัการปฎิบติัราชการไวว่้า ตอ้งเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุม้คา่ 
โดยมีการบริหารผลการปฏิบติัราชการเป็นกลยุทธ์ในการผลกัดนัให้ผลการปฏิบติัราชการสูงขึ้น (ส านกัวิจยัและ
พฒันาระบบงานบุคคล, 2553) แต่เม่ือพิจารณาจากระบบการบริหารบุคลากรภาครัฐแลว้พบว่า การประเมินผล                
การปฏิบติัราชการและการเล่ือนขา้ราชการพลเรือนสามญัขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงขึ้น ซ่ึงเป็น
ระบบการสร้างแรงจูงใจในการท างานมีเง่ือนไขท่ีซับซ้อนและการเล่ือนต าแหน่งไม่ไดพ้ิจารณาจากความส าเร็จ
และประสิทธิภาพของการท างานโดยตรง จึงเกิดค าถามว่าระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการท่ีประเทศไทยใช้
อยู่ปัจจุบนัเอ้ือต่อการเล่ือนต าแหน่งและฐานะทางสังคมของขา้ราชการทุกคนเพียงใด เพราะถา้ระบบบริหารผล
การปฏิบติัราชการสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง แสดงว่า ขา้ราชการทุกคนมีโอกาสเติบโต
ในสายงานและเล่ือนต าแหน่งไปเป็นขา้ราชการระดบัสูงได ้ ซ่ึงหมายความว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการสามารถสร้างแรงจูงใจให้ขา้ราชการยอมท างานหนกัอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลสัมฤทธ์ิ เพื่อตนเอง
สามารถเติบโตในระบบราชการได ้   
 ในการตอบค าถามน้ีการมองวิวฒันาการการเปล่ียนแปลงชุดของกฎกติกาและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เล่ือนต าแหน่งราชการไทยประกอบกบัผลการเล่ือนต าแหน่งราชการไทย จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจ ท่ีจะน าไปสู่การท า
ความเขา้ใจการให้ความส าคญัของการเล่ือนต าแหน่งราชการแต่ละช่วงสมยั และระบบการบริหารผลการปฏิบติั
ราชการ โดยผูวิ้จยัใช้กระทรวงมหาดไทยเป็นพ้ืนท่ีการศึกษาเพราะเป็นส่วนราชการท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
บริหารการพฒันาประเทศ และมีขา้ราชการในสังกดัจ านวนมากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาลักษณะ แบบแผน และกระบวนการเล่ือนชั้นทางสังคมของข้าราชการไทย โดยใช้
กระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีศึกษา 

(2) เพื่อศึกษาบทบาทและประสิทธิภาพของระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการไทย ในการเอ้ือต่อ
การเกิดการเล่ือนชั้นทางสังคมของขา้ราชการ โดยใชก้ระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีศึกษา  

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อท าความเขา้ใจและสร้างกรอบแนวคิดตามวตัถุประสงคง์านวิจยัจ าเป็นตอ้งศึกษา วิวฒันาการการ

เล่ือนชั้นทางสังคมไทยและระบบราชการไทย รวมถึงการด าเนินนโยบายระบบบริหารผลการปฏิบติัราชการไทย 
ดงัน้ี 

(1) การเล่ือนชั้นทางสังคมไทย  
การเล่ือนชั้นทางสังคม (social mobility) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสถานะทางสังคมของบุคคล

หรือครอบครัวภายในหรือระหว่างชนชั้นทางสังคม (OECD, 2010) การศึกษาการเล่ือนชั้นทางสังคมไทยน้ี 
เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัล าดบัชั้นทางสังคมไทย (นิสาพร วฒันศพัท์, ฐานิดา 
บุญวรรโณ และ ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ, 2559) ซ่ึงมีแบบแผนที่แตกต่างจากแบบตะวนัตก ไทยมีระบบราชการซ่ึงเป็น
สนามท่ีส่ังสมการผูกขาดตั้งแต่ระบบศกัดินา ระบบอนุรักษนิ์ยมของกระทรวงมหาดไทยท่ีเขม้แข็ง มีส่วนในการ
สร้างต าแหน่งแห่งท่ีจากการครอบครองควบคุมก าลงัของระบบศกัดินาเดิมและการสร้างความเช่ือในคว าม
ตอ้งการมี “ผูน้ า” ให้กบัพ้ืนท่ี (จรเจวุฒิ, 2539) ในขณะท่ีชนชั้นน าจากภาคธุรกิจอย่างนกัธุรกิจจีนในไทยไม่ได้
ก าเนิดแยกเป็นอิสระจากชนชั้นศกัดินา และโอกาสทางการศึกษากระจุกท่ีชนชั้นน า (Evers, 1966) ชนชั้นน าไทยมี
การสร้างและผลิตซ ้ าความเป็นชนชั้นน า ผ่านยุทธศาสตร์ในการส่ังสมทุน ไดแ้ก่ การศึกษา การแต่งงาน และการ
ลงทุนทางสังคม (ยรรยงเกษมสุข, 2550) ถึงแมใ้นระบบการศึกษาจะมีการพฒันาให้มีความทัว่ถึงมากขึ้นและท าให้
เกิดการเล่ือนชั้นทางสังคมได้ระดับหน่ึงแต่ไม่ได้ช่วยให้ฐานะทางสังคมต่างไปจากเดิม  (Sorajjakool, 2016)  
การด าเนินนโยบายระบบบริหารผลการปฏิบติัราชการไทย การท าความเขา้ใจ 
         จากการศึกษางานวิจยัท่ีท าในพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกนัไดพ้บงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายระบบ
บริหารผลการปฏิบติัราชการและการเล่ือนต าแหน่งขา้ราชการไทย ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 1.) จากงานวิจยัแนวนิติศาสตร์
เร่ือง แนวทางการก าหนดแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนระดบัสูง พบว่าการแต่งตั้งขา้ราชระดบัสูงของไทยปัจจุบนัใช ้
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน มาตรา 57 เปิดให้ขา้ราชการระดบัสูงใชดุ้ลยพินิจและขอ้พิจารณาอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน มีมาตรา 63 ท่ีระบุไวว่้า การเล่ือนขา้ราชการ
พลเรือนสามญัไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แลว้แต่กรณี 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. แต่เม่ือเขา้ไปศึกษา กฎ ก.พ.พบว่า ไม่มีการระบุกฎ ก.พ. ไว ้ปัจจุบนัจึงใช้
มาตรา 57 เป็นหลกั ท าให้เกิดขอ้ค าถามเร่ืองความมีธรรมาภิบาลในระบบการก าหนดแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือน
ระดบัสูงของไทยในปัจจุบนั (สุวรรณ์, 2559) 2.) จากงานวิจยัเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติัราชการและการ
จดัสรรแรงจูงใจ คือแรงจูงใจท่ีภาครัฐจดัสรรไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพงาน การจดัสรรแรงจูงใจในระดบัองคก์ร
ไดผ้ลกว่าระดบัปัจเจกบุคคล (Koonmee, 2010) และปัจจยัทางการเมืองมีส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางของ
องค์กรราชการและการบริหารผลการปฏิบัติราชการไทย นักการเมืองจะให้ความส าคัญกับการออกแบบ
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รัฐธรรมนูญในฐานะสถาบันท่ีก าหนดกติกาการเล่นเกมในตลาดการเมืองท่ีมีโครงสร้างแรงจูงใจ (incentive 
structure) ซ่อนอยู ่และการปฏิรูปการเมืองแต่ละคร้ังก็เพือ่เปล่ียนตลาดการเมืองใหมี้การแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ และ
เปล่ียนโครงสร้างแรงจูงใจ (ธนะพรพนัธ์ุ, 2546) 

ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ท าหน้าท่ีในการจัดสรรแรงจูงใจให้กับราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือเป็นธรรม ซ่ึงจะท าให้ข้าราชการท างานขับเคล่ือนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่การจะสร้างระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องค านึงถึงโครงสร้างทางสังคม 
ในระบบราชการส่วนอื่นดว้ย (Knoeri C., Binder C. R., and Althaus H.J., 2011)  จากการศึกษาวิวฒันาการของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการไทย พบว่า ระบบราชการไทยมีโครงสร้างสถาบันท่ีมาจากการสะสมทุน 
ท่ีหลากหลายจนท าให้เกิดชนชั้นผูน้ าและผูต้ามท่ีหลากหลาย การตั้งกฎกติการะบบบริหารผลการปฏิบติัราชการ 
ท่ีใชใ้นปัจจุบนั นอกจากจะเกิดจากความตอ้งการผลิตซ ้ าของชนชั้นน าแลว้ ยงัเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล
ในขณะออกแบบกฎกติกาดว้ย  

จากแนวคิดขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงออกแบบแนวคิดในการวิจยัโดยการท าความเขา้ใจการผลิตซ ้ าชนชั้น
ทางสังคมในระบบราชการไทย เพื่อน าไปสู่การประเมินบทบาทและประสิทธิภาพของระบบการบริหารผล 
การปฏิบติัราชการไทย ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

          
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 แนวคิดในการวิจยัเพื่อการท าความเขา้ใจโครงสร้างทางสังคมในระบบราชการไทย (adapted from 
Knoeri C., Binder C. R., and Althaus H.J., 2011) 

 
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

(1) กรอบแนวคิด Habitus ตามแนวทางของปิแอร์ บดิูเยอร์ 
ในการศึกษาการกลายเป็นชนชั้นน าของขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย จะน าเอาแนวคิด เร่ือง  

ฮาบิทัส (Habitus) ตามแนวทางของปิแอร์ บูดิเยอร์  มาใช้ในการวิเคราะห์การสะสมทุนทางวัฒนธรรม                                
หาคุณลกัษณะร่วม (Common Characters) ของการเล่ือนชั้นทางสังคมขา้ราชการระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย 
และสร้างค าถามการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าความเขา้ใจการสะสมทุนประเภทต่างๆ วิธีคิด ความรู้สึก 
และการแสดงออกของขา้ราชการระดบัสูงกระทรวงมหาดไทย  
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แนวคิดฮาบิทัส (Habitus) มีท่ีมาจากการน าเสนอมโนทัศน์เก่ียวกับความคิดและวิธีปฏิบัติของ
ปัจเจกบุคคลโดย ปิแอร์ บูร์ดิเยอ โดยสร้างการอธิบายว่า การตดัสินใจกระท าการต่าง ๆ ของปัจเจกบุคคลนั้น 
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลและการขดัเกลาทางสังคม เป็นตวัก าหนดรูปแบบมุมมองท่ีมีต่อโลก 
บนพ้ืนฐานความสัมพนัธ์ต่างตอบแทน เขาไดอ้ธิบายให้เห็นภาพของการสร้างและผลิตซ ้ าของชนชั้นทางสังคม 
ว่า แนวคิดการผลิตซ ้า (reproduction) มาจากการท่ีชนชั้นท่ีไดป้ระโยชน์จากโครงสร้างทางสังคมตอ้งการให้สังคม
ผลิตซ ้ า เพื่อรักษาโครงสร้างเดิมขา้มกาลเวลา บูดิเยอร์ไดใ้ช้แนวคิดการต่อสู้ทางชนชั้นผ่านการสะสมทุนทาง
วฒันธรรมมาเป็นเคร่ืองมือในการอธิบายโครงสร้างทางสังคม  

การแสดงฮาบิทสั ของชนชั้นน าในกระทรวงมหาดไทยสามารถจ าแนกให้เห็นภาพได ้จากการ
แสดงทุนของขา้ราชการคนนั้น ๆ ในท่ีน้ีจะขอนิยามความหมายของทุนแต่ละประเภท ตามกรอบแนวคิดของ
ปิแอร์ บูดิเยอร์ (กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553) ดงัน้ี 

ทุนแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) ทุนเศรษฐกิจ คือ ทุนท่ีบ่งช้ีความมัน่คงของชนชั้นน ามีเหตุผลมีปริมาณ เช่น รายได ้ทรัพยสิ์น 
2) ทุนวฒันธรรม เป็นทุนท่ีมความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรสนิยม (taste) และความโนม้เอียงทางอุปนิสัย 

(Habitus) แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 
 2.1) ทุนวฒันธรรมท่ีอยูใ่นตวับุคคล (embodied form) เป็นทุนท่ีฝังอยูใ่นตวับคุคลนั้นหรือเป็น

สมรรถนะทางวฒันธรรมของบุคคลนั้นแสดงออกดว้ยกิริยา ท่าทาง มารยาท การพูด ความสามารถทางภาษา 
2.2) ทุนวฒันธรรมในรูปสถาบนั (institutionalized form) มีท่ีมาจากคุณภาพและช่ือเสียงของ

สถาบนัการศึกษา  
2.3) ทุนวฒันธรรมในรูปวตัถุ (objectified form) คือทุนในรูปวตัถุแสดงออกด้วยการเป็น

เจา้ของ เช่น วงั ส่ิงของสะสม รางวลั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ธุรกิจ สินคา้ หรือผา่นงานเขียนเช่น หนงัสือ บทความ 
เป็นตน้  

3) ทุนทางสังคม คือ การมีเครือข่ายความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดขึ้นดว้ยวิธีการต่างๆ  
4) ทุนสัญลกัษณ์ เป็นทุนท่ีแสดงสถานภาพช่ือเสียงท่ีติดตวัมากบับุคคลหรือไดรั้บการยอมรับ  

        สนาม (field) เป็นพ้ืนท่ีแสดงความสัมพนัธ์และปริมาณของทุนชนิดต่าง ๆ การไดสั้ดส่วนพ้ืนท่ีและ
มีปริมาณทุนมากในสนามใด แสดงว่าผูน้ั้นมีพ้ืนท่ีของชนชั้นน าในสนามนั้น 

 (2) เศรษฐศาสตร์สถาบนัแบบใหม่ 
แนวคิดส านักเศรษฐศาสตร์สถาบันแบบใหม่ (New Institutional Economics) สามารถน ามาใช้

วิเคราะห์สถาบนัไทยไดค้อ่นขา้งดี เพราะเป็นแนวคิดผสมระหว่างการใชม้าตรฐานการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์
กระแสหลกัและท าความเขา้ใจเร่ืองสังคมมีชนชั้นแบบเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่
เขา้ใจว่า มนุษยเ์ป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีมีปฏิกิริยาต่อโครงสร้างส่ิงจูงใจ (incentive structure) และเช่ือในกลไกตลาด
ในการจดัสรรทรัพยากรให้ประสิทธิภาพ โดยสังคมมีโครงสร้างสถาบนั กฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล
ข่าวสาร รวมถึงวฒันธรรมความเช่ือ สามารถท าให้ตลาดท างานไม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นในการสร้าง
ความเป็นธรรมให้สังคม รัฐมีหน้าท่ีสร้างโครงสร้างสถาบนัท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านการปฏิรูปและพฒันาระบบ
สถาบนัของรัฐ 
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(2) การความเขา้ใจเร่ือง Rule and Discretion  
ในโลกของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัให้ความส าคญัเร่ืองการพฒันากลไกการต่อรองจากทางเลือก

ท่ีมีความสมเหตุสมผล จึงมีแนวทางเลือกของการออกนโยบาย คือ การวางนโยบายแบบไม่ยืดหยุ่น 
หรือในลกัษณะการออกกฎ (rule) และการวางนโยบายแบบยืดหยุ่นหรือการเปิดช่องให้ใชดุ้ลยพินิจ (discretion) 
การวางนโยบายแบบยืดหยุน่หรือการเปิดช่องให้ใชดุ้ลยพินิจ (discretion) คือ ผูว้างนโยบายจะสามารถปรับเปล่ียน
นโยบายเพ่ือตอบสนองกบัสถานการณ์นั้นๆได ้ ซ่ึงจะเหมาะกบัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะท่ีการวาง
นโยบายแบบไม่ยืดหยุ่นหรือในลกัษณะการออกกฎ (rule) จะเป็นการตั้งเป้าหมายท่ีเกิดจากการค านวณหรือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไวแ้ลว้ การวางนโนบายแลว้จะตอ้งท าตามแผน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบันโยบาย มาตรฐานการคาดเดาสถานการณ์ท่ีสมเหตุสมผลของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจท่ีสามารถท าให้งานวิจยัน้ีเห็นภาพในการตอบค าถามงานวิจยัน้ี  

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย   
  งานศึกษาน้ีใชรู้ปแบบระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยการศึกษาวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การสัมภาษณ์
ขา้ราชการระดบัสูงสังกดักระทรวงมหาดไทย หนงัสือแสดงเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติัราชการ
กรมภายใตสั้งกดัของกระทรวงมหาดไทย ขอ้มูลหลกัสูตรการพฒันาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย 
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ บทความชีวประวติัขา้ราชการระดบัสูงสังกดักระทรวงมหาดไทย 
หนงัสือและบทความวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารผลการปฏิบติัราชการ และขอ้มูลสถิติจากส านกังาน
ก.พ.และหน่วยงานอื่น ๆ  

จากค าถามการวิจยัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ใหญ่ ดงัน้ี 
หัวข้อที่ 1 การศึกษาลักษณะ แบบแผน และกระบวนการเล่ือนช้ันทางสังคมของข้าราชการไทย จาก

ตัวอย่างกรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย  
ขั้นตอนท่ี 1 เก็บข้อมูลเพื่อหาลักษณะร่วมผู ้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ( common 

characters) :  
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง : ขา้ราชการระดบัปลดักระทรวง อธิบดีหรือเทียบเท่าอธิบดี ของ

กระทรวงมหาดไทย จ านวน 7 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา สาเหตุท่ีก าหนดปี พ.ศ. 2545  เพราะเป็นปีแห่ง
การปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญ่  

เคร่ืองมือในการวิจยั : ค  าถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ เอกสารบทความชีวประวติัของขา้ราชการระดบัสูง
สังกดักระทรวงมหาดไทยกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล : ส ารวจเอกสารท่ีเก่ียวกบัประวติัของขา้ราชการระดบัสูงกระทรวงมหาดไทย  
กลุ่มเป้าหมายและสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บขอ้มูลการสะสมทุนของขา้ราชการระดบัสูงในกระทรวงมหาดไทย  

การสัมภาษณ์เชิงลึก ใชเ้วลาประมาณ  1 – 2  ชัว่โมง มีค าถามทั้งหมดประมาณ 72 ขอ้  โดยแบ่งเป็น 4 
หัวขอ้ไดแ้ก่ หัวขอ้ประวติัชีวิตดา้นภูมิหลงัและครอบครัว หัวขอ้ประวติัการเรียนและการท างาน หัวขอ้รูปแบบ
การด าเนินชีวิต (life-style) และรสนิยม (taste) และหัวขอ้ความโดดเด่นของชนชั้นผูน้ าท่ีเป็นกรณีศึกษาในฐานะ
ผูผ้ลิต (Producer) และผูผ้ลิตซ ้ า (Reproducer) โดยกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์มีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่านั้น
ได ้รวมถึงมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการน้ีเม่ือใดก็ได ้
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ขั้นตอนท่ี 2 จ าแนกการแสดงทุนของชนชั้นน าในกระทรวงมหาดไทยตามแนวคิดฮาบิทุส (Habitus) 
ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์  

 
ตารางท่ี 1 ตารางจ าแนกการแสดงทุนของชนชั้นน าในกระทรวงมหาดไทย (ยรรยงเกษมสุข, 2550) 

  
ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ลกัษณะทุนท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเหล่าน้ีมีร่วมกนัและดูลกัษณะร่วมของปริมาณทุน

แต่ละประเภท 
 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ลกัษณะร่วมการสะสมทุนของกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริหารระดบัสูงกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 หัวข้อที่ 2 การพิสูจน์บทบาทและประสิทธิภาพของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการไทย 
กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย ในการเอ้ือต่อการเกิดการเล่ือนช้ันทางสังคมของข้าราชการ 
     กลุ่มประชากรตัวอย่าง  :  ข้าราชการ ท่ีด ารงต าแหน่งระดับปลัดกระทรวงและอธิบดี  ของ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั สาเหตุท่ีก าหนดปี พ.ศ. 2545  เพราะเป็นปีแห่งการปฏิรูประบบ
ราชการคร้ังใหญ่  
             เคร่ืองมือในการวิจยั : ขอ้มูลทางการด ารงต าแหน่งขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย ระดบัปลดักระทรวง
และอธิบดีจากกรมภายใตสั้งกดักระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ ส านกังานรัฐมนตรี (สร.มท) ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย (สป.มท.) กรมการปกครอง (ปค.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) กรมท่ีดิน (ทด.)  
กรมการพฒันาชุมชน (พช.) กรมโยธาธิการและผงัเมือง (ยผ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  
และ หลกัเกณฑก์ารบริหารผลการปฏิบติัราชการ ของกระทรวงมหาดไทยและส านกังาน ก.พ.  

วิธีเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล :  
         ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ระเบียบและหลกัเกณฑ์การเล่ือนขั้นต าแหน่งของขา้ราชการระดบัสูงในกระทรวง 
และการจดัสรรส่ิงจูงใจตามผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงแบ่งเป็น 
              1.1 เกณฑป์ระเมินผลการปฏิบติัราชการ 
           1.2 เกณฑค์ุณสมบติัการเล่ือนต าแหน่งเป็นอธิบดีและผูมี้สิทธิพิจารณาแต่งตั้ง  

นาม
ขา้ราชการ 

ทุนทาง
เศรษฐกิจ 

ทุนสัญลกัษณ ์ ทุนทางสังคม 
ทุนวฒันธรรม 

อยูใ่น 
ตวับุคคล 

อยูใ่นรูป
สถาบนั 

วตัถุ-
สัญลกัษณ์ 
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         ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาขอ้มูลทางสถิติจากส านักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทย ของการเล่ือนต าแหน่ง
ขา้ราชการระดบัสูง  
         ขั้นตอนท่ี 3 แยกกฎต่างๆว่าขอ้ใดเป็นกฎและขอ้ใดเป็นการใชดุ้ลยพินิจ และประเมินการให้ความส าคญั
หรือค่าน ้าหนกัแต่ละขอ้ 
                ขั้นตอนท่ี 4 เปรียบเทียบระเบียบกับผลการประเมินว่ามีขอ้ใดบา้งน าไปสู่การสร้างลกัษณะร่วมกนั
บางอยา่งของชนชั้นน าในกระทรวงมหาดไทย และขอ้นั้นเป็นกฎหรือการใชดุ้ลยพินิจ 
                ขั้นตอนท่ี 5 หาขอ้สรุปการพิสูจน์บทบาทและประสิทธิภาพของระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการ
ว่าแทจ้ริงแลว้ผลของการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีมีส่วนประกอบคือการวดัผลสัมฤทธ์ิของงานมีผลกบัการ
เล่ือนต าแหน่งทางราชการเป็นข้าราชการระดับสูงมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยบ้างท่ีส่งผลให้ข้าราชการ 
คนหน่ึงสามารถเล่ือนต าแหน่งและเล่ือนชั้นทางสังคมได ้
 

5. ผลการวิจัย 
 ในการตอบค าถามว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการท่ีประเทศไทยใช้อยู่ปัจจุบันเอ้ือต่อ                      
การเล่ือนต าแหน่งและฐานะทางสังคมของขา้ราชการทุกคนเพียงใด สามารถแบ่งผลการวิจยัไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ               
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ผลการจากการศึกษาในส่วนท่ี 1 ลักษณะร่วมของการเล่ือนชั้นทางสังคมของข้าราชการไทย จาก
กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงมหาดไทย 7 ท่าน พบว่า 
ลักษณะร่วมท่ีส าคัญท่ีสุดของการเล่ือนชั้นทางสังคมในกระทรวงมหาดไทยคือ ทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูป
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงมีบทบาทในการผลิตซ ้ าและสร้างเครือข่ายการเป็นชนชั้นน าในระบบราชการไทย รองลงมา
คือ การสะสมแลกเปล่ียนทุนสัญลกัษณ์เพื่อการเล่ือนต าแหน่งระดบัสูง ผ่านทุนทางสังคมไดแ้ก่ เครือข่ายและ
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั เพื่อมีโอกาสการสร้างผลงานส าคญัให้เป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง ซ่ึงผลงานส าคญัท่ีส่งผลต่อ
การเล่ือนต าแหน่งเป็นขา้ราชการระดบัสูงมกัเป็นผลงานท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนสถาบนัพระมหากษตัริย ์หรือ
สนบัสนุนผลงานของรัฐบาลในแต่ละช่วงสมยั   
 
ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ลกัษณะร่วมการสะสมทุนของกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริหารระดบัสูงกระทรวงมหาดไทย

 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3เจ้าของอสังหาฯราคาสูง

ฐานะการเงินของตระกูลสูง

ผลงานดังสนับสนุนสถาบันฯ

ผลงานดังตามนโยบายรัฐบาล

ผลงานโครงการที่มีชื่อเสียงในพื้นที่แต่ไม่ตรง
นโยบายรัฐ

ผลงานด้านท านุบ ารุงศาสนา

เครือข่ายนักการเมือง

เครือข่ายสถาบันการศึกษา

เครือข่ายนักธุรกิจ เอกชน

เครือข่ายการอบรมราชการระดับสูง

การแต่งงานกับทายาสผู้บริหารระดับสูง

ความสามารถทางภาษา

เกียรตินิยมอันดับ 1

ได้รับทุนรัฐบาลไปต่างประเทศ

เป็นนักวิจัย

หลักสูตร วปอ.

รัฐศาสตร์ CU

รัฐศาสตร์ TU

ต่างประเทศฯ

อื่นๆ

การตีพิมพ์บทความวิชาการจากการท างาน

อ่านหนังสือต่างประเทศ

การสะสมงานศิลปะต่างประเทศ

ท่าน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ท่าน 2 1 1 1 1 1

ท่าน 3 1 1 1

ท่าน 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ท่าน 5 1 1 1 1 1 1

ท่าน 6 1 1 1 1

ท่าน 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 4 2 1 2 5 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2

ทุนทาง
เศรษฐกิจ

ทุนสัญลักษณ์ ทุนทางสังคม

ข้าราชการระดับสูง

อยู่ในตัวบุคคล อยู่ในรูปสถาบัน วัตถุสัญลักษณ์
ทุนวัฒนธรรม
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 จากขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายเร่ือง การสะสมทุนของขา้ราชการระดบัสูง ผูวิ้จยัจึงมอง
กลบัไปท่ีพ้ืนท่ีการศึกษา คือกระทรวงมหาดไทย พบว่าผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงไดแ้ก่ ปลดักระทรวง
และอธิบดีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 97 ต าแหน่ง มีผูจ้บการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง 40 ต าแหน่ง รองลงมาคือ ผู ้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 25 ต าแหน่ง และจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
จ านวน 8 ต าแหน่ง  
 
ตารางท่ี 4  ตารางสรุปสถาบนัการศึกษาปริญญาตรีปลดักระทรวงและอธิบดีในสังกดักระทรวงมหาดไทย 

ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบนั 

 
 

ผลการจากการศึกษาในส่วนท่ี 2 การพิสูจน์บทบาทและประสิทธิภาพของระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติัราชการไทย พบว่า  
 ขอ้สังเกตจาการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบติัราชการ คือ 1. ไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจนใน 
การตั้งค่าน ้ าหนักเป้าหมายของงาน เน่ืองจากต้องขึ้นอยู่กับความส าคญัของงานในช่วงนั้น ดังนั้นอ านาจใน                    
การพิจารณาการให้ความส าคญัของงานจะอยู่ท่ีผูบ้ ังคบับัญชา 2. ข้อก าหนดให้ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบด้าน
ผลสัมฤทธ์ิของงานตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 เพ่ือให้ขา้ราชการมุ่งท างานเพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน ค่าน ้าหนกัน้ีมกัจะ
ไปผกูกบัผลสัมฤทธ์งานของผูบ้งัคบับญัชาเป็นล าดบัขั้นดว้ย และดว้ยค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีสูงน้ี ขา้ราชการมกัตั้งเป้าหมายท่ีท าให้เห็นว่าเกิดผลสัมฤทธ์ิได ้เช่น อาจเป็นการตั้งให้ง่าย หรือให้กวา้ง 3. ระบบ
การประเมินผลการปฏิบติัราชการให้ความส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชามากกว่า ผูถู้กประเมิน ถึงแมจ้ะเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสร้างระบบเปิดขึ้นก็ตาม แต่น ้ าหนกัการพิจารณายงัอยู่ท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาอยู่ โดยผูบ้งัคบับญัชาจะมีอ านาจสามารถพิจารณาในลกัษณะให้คุณให้โทษได ้ จุดน้ีจึงเป็นจุดท่ี
น่าสนใจในการตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัการบริหารผลการปฏิบติัราชการ                         
 อย่างไรก็ตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีตัวช้ีวดัประสิทธิภาพและสมรรถนะข้าราชการ 
ในการท างานน้ี ไม่ได้ถูกใช้เป็นตัวแปรหลกัในการการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่งของขา้ราชการ เกณฑ์การ
คดัเลือกหลกัในการเล่ือนต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงให้ค่าน ้ าหนกัสูงกบัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 1. ล าดบัความอาวุโส 2.
การผ่านการฝึกอบรมพิเศษซ่ึงมีวิธีการคดัเลือกโดยการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารระดบัสูง 3. การน าเสนผลงานท่ี
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ตรงกับนโยบายรัฐบาลในขณะนั้น 4. ดุลยพินิจของผูพ้ิจารณาเล่ือนต าแหน่ง ในการเล่ือนต าแหน่งขา้ราชการ
ระดับสูง แต่ละกรมจะเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใน การเล่ือนต าแหน่งโดยผ่านการเห็นชอบจาก
กระทรวง ข้าราชการระดับสูงบางต าแหน่งการออกกฏ แต่การพิจารณาคุณสมบัติการเล่ือนต าแหน่งจะอยู่ท่ี
กระทรวงโดยตรง ไม่ใช่กรมตน้สังกดั  
 

6. อภิปรายผล  
  จากผลการศึกษาดงักล่าว พบว่า  การสะสมทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปสถาบนัการศึกษา เป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีสุดของการเล่ือนชั้นทางสังคมในระบบราชการไทย โดยจากขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบการวิจยัเอกสาร พบว่า การจบการศึกษาจากสถาบนัศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย เป็นการส่ังสมทุน
ก่อนการเขา้รับราชการ นอกจากจะเป็นทุนทางสังคมในส่วนเครือข่ายท่ีติดตวัมาแลว้ ยงัเป็นทุนสัญลกัษณ์ท่ีแสดง
ให้เห็นสมรรถนะเบ้ืองต้นของผูเ้ป็นเจา้ของทุนด้วย  ในขณะท่ีการไดเ้ขา้หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง เป็นทุน
สถาบนัท่ีสร้างเครือข่ายทางการเมืองและการท างาน และการไดรั้บทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ สถาบนัการศึกษา
ในต่างประเทศก่อนหรือในขณะการเขา้รับราชการเป็นการสร้างทุนสัญลกัษณ์ให้กบัเจา้ของทุนในเร่ืองสมรรถนะ
ทางดา้นวิชาการและภาษาต่างประเทศ ตวัแปรส าคญัรองลงมาคือ การสร้างทุนสัญลกัษณ์ในดา้นผลงานราชการ
โดยอาศยัการสะสมทุนทางสัมคมจากเครือข่ายชนชั้นน าหรือนักการเมืองผูมี้อ  านาจในขณะนั้น เพื่อให้มีโอกาส
การสร้างผลงานส าคญัให้เป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง ในขณะท่ีผลการปฏิบติัราชการ ไม่ใช่ตวัแปรส าคญัท่ีท าให้
ขา้ราชการสามารถเล่ือนต าแหน่งหรือถูกแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงขึ้นจนถึงระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงได ้
นอกจากน้ียงัพบว่า ในระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการเอง มีการเปิดช่องทางให้ใชดุ้ลยพินิจ (discretion) 
ของผูบ้ริหารเป็นหลกั ดงันั้น ระบบการสร้างแรงจูงใจท่ีภาครัฐจดัสรรให้ขา้ราชการปัจจุบนั ไม่ไดถู้กจดัสรรตาม
ประสิทธิภาพการท างานของราชการ  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

การท าความเขา้ใจ ลกัษณะ แบบแผน และกระบวนการเล่ือนชั้นทางสังคมของขา้ราชการไทย เป็นการ
ท าความเขา้ใจโครงสร้างทางสังคมและวิถีการผลิตซ ้ าในระบบราชการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและ
พฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบติัราชการไทยให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจและ
ความหวงัให้กบัขา้ราชการทุกคนอยา่งแทจ้ริง  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาในเร่ือง โครงสร้างส่ิงจูงใจ (incentive structure) ของข้าราชการไทยในการท างานมี
ประสิทธิภาพต่อไป เพื่อพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการให้สามารถจัดสรรส่ิงจูงใจได้ ตาม 
ประสิทธิภาพการท างานของราชการ 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

441 

9. เอกสารอ้างองิ 
กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวิมาน. (2553). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองและการส่ือสาร. 

กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 
จรเจวุฒิ, ฤ. (2539). บทบาทและอิทธิพลของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ธนะพรพนัธ์ุ, ร. (2546). เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. 

กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน ร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 
นิสาพร วฒันศพัท,์ ฐานิดา บุญวรรโณ และ ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ. (2559, ธนัวาคม 1). ช่วงช้ันทางสังคม ความไม่

เท่าเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึงการเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม. Retrieved from 
คลงัขอ้มูลและความรู้ระบบสุขภาพ สาถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข: 
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4633?locale-attribute=th 

พีระศิลป์ สุวรรณ์. (2559). แนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง. กรุงเทพฯ: 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (2550). ชนช้ันน าในการเมืองไทยปัจจบุัน : การศึกษากระบวนการผลิตซ ้าทนุวัฒนธรรม
ตามแนวปิแอร์ บูดิเยอร์. กรุงเทพฯ: รายงานการศึกษาปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

ส านกัวิจยัและพฒันาระบบงานบคุคล. (2553). คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ. นนทบุรี: ส านกังาน
ขา้ราชการพลเรือน. 

Evers, H.-D. (1966). The Formation of a Social Class Structure: Urbanization, Bureaucratization and Social 
Mobility in Thailand. American Sociological Review, 31(no.4), 480 - 488. Retrieved from 
www.jstor.org/stable/2090771 

Knoeri C., Binder C. R., and Althaus H.J. (2011). An agent operationalization approach for context specific 
agent-based modeling. Journal of Artifical Societies and Social Simulation, 14(2). 

Koonmee, K. (2010). Development of Organizational Justice in Incentive Allocation of the Thai Public Sector. 
World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, 861 - 867. 

OECD. (2010). A Family Affair. Economic Policy Reforms 2010, 181-198. doi:10.1787/growth-2010-38-en. 
ISBN 9789264079960 

Sorajjakool, S. (2016). The Role of Higher Education in Relation to Peasants’ Social Mobility in Thai Society. 
Bangkok: Thesis(PhD.) Faculty of Education Chulalongkorn University. 

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

442 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกดักองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน 
THE MOTIVATION OF OFFICER PERFORMANCE AT PERSONNEL 

DIVISION, DEPARTMENT OF LANDS 
 

ชลภัสสรณ์ ประไพพงษ์ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
E-mail: game.chonpatsorn@gmail.com 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
E-mail: publicadsripatum@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน และศึกษาความสัมพนัธ์
ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน ประชากรท่ีใชศึ้กษา 
คือ ขา้ราชการสังกดักองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน จ านวน 84 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า Chi-square ผลการวิจยัพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แรงจูงใจล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ล าดับที่  2 คือ ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ล าดับที่  3 คือ ด้านลักษณะหน้าท่ีการงาน ล าดับที่  4 คือ ด้าน
ความกา้วหน้าและการยอมรับในการปฏิบติัหน้าท่ี และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอื่นไม่มีความสัมพนัธ์ 

 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ / การปฏิบติังาน / กรมท่ีดิน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to studythe motivation of officer performance at Personnel 
Division, Department of Lands, and to study the relationship between personal characteristics andthe motivation 
of officers performance at Personnel Division, Department of Lands.The population in this research was 84 
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personnel who haveworked in the Personnel Division, Department of Lands. The tools of this study werethe 
questionnaires. The analytical statistics consisted of percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square test. 
The results revealed that the majority of respondents were female, were aged between 31 to 40 years old, got 
bachelor’s degree, have on average salary of 10,000 – 20,000 Baht. The overallmotivation for decision making 
to work in the Personnel Division, Department of Lands was at high level. Considering to each aspect,the 
motivation levels are sorted from high to low as follows: environment of performance, income and benefit, work 
characteristic, work support and acceptance, and the relationship between commander and 
colleaguesrespectively. The hypothesis test result found that the personal characteristics in the aspect of average 
income per month related to motivation for decision making to work in Personnel Division, Department of Lands, 
but others aspects were not related. 
 
Keywords: motivation, performance, Department of Lands 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 แรงจูงใจเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความมุ่งมัน่ท่ี
จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มีความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมนั้นๆ อยา่งทุ่มเทเตม็ก าลงัความสามารถ ขณะเดียวกนั
หากมนุษย์ไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจจะท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาในเชิงลบ เช่น                              
มีสภาพแวดลอ้มท่ีเฉ่ือยชา ท ากิจกรรมนั้นๆ ให้ผ่านๆไปไม่ตั้งใจหรือไม่เอาใจใส่กบัการท ากิจกรรม ซ่ึงส่งผลต่อ
การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรในระยะยาวได ้หากบุคลากรในองค์กรไม่มีการปรับตวัและ                    
ไม่ยอมรับในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นปัจจยัภายในหรือภายนอกองคก์ร ส่ิงเหล่าน้ีลว้น
แลว้แต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งส้ิน (ประเสริฐ อุไร, 2559) จากการศึกษาพบว่าดว้ยภาระหน้าท่ีของงานและ
ความถนัดของงานท่ีแตกต่างกันออกไป และสภาพท่ีปรากฏเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือ ความแตกต่างในความ 
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานของพนกังาน พนกังานบางคนเอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ีและมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
แต่ในขณะเดียวกนัพนกังานส่วนใหญ่ก็มีความเหน่ือยลา้ มีความเบ่ือหน่าย ขาดความกระตือรือร้นและขาดความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ขาดงาน ลางาน มาสายเป็น ประจ า ดงันั้น การจูงใจพนกังานให้ปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์อย่าง หน่ึงท่ีผูบ้ริหารสามารถประยุกต์ทฤษฎี แรงจูงใจใน           
การท างานมาใชใ้ห้เหมาะสมกบับุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานได ้ซ่ึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานในหน่วยงานน้ี นอกจากจะได้รับผลส าเร็จของงานแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่
ผูป้ฏิบติังาน ท าให้คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (พระพงษศ์กัด์ิ สนฺตมโน (เกษวงศร์อด), 2561) อีกทั้ง       
ยงัพบว่าในปัจจุบันหลายองค์การก าลังประสบปัญหากับรักษาพนักงานเก่งๆให้อยู่กับองค์การ เน่ืองจาก
ตลาดแรงงานมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การท างานประจ าท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่
ค าตอบของคนท างานในยคุน้ี ดงันั้น องคก์ารตอ้งปรับตวัและวางแผนเพือ่รับมือกบัปัญหาดงักล่าว ท่ีส าคญัตอ้งท า
ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีคนท างานยคุน้ีตอ้งการ เพราะพวกเขาพร้อมจะเปล่ียนงานเสมอหากไดรั้บโอกาสท่ีดีกว่า อีกทั้ง
ในปัจจุบนัทศันคติในการเลือกงานของคนยุคน้ี ก็ยงัหันมาให้ความส าคญักบับริษทัหรือองค์การท่ีมีความมัน่คง  
มีช่ือเสียงมายาวนาน ท างานแล้วมีโอกาสกา้วหน้าเติบโต มากกว่าการเลือกท่ีเงินเดือนและสวสัดิการ ขณะท่ี                    
การไดท้  างานในองคก์ารท่ีมีความน่าสนใจให้เรียนรู้ และไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์ก็เป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจ
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เลือกเขา้ท างานในองคก์ารแห่งนั้นนอกจากน้ียุคปัจจุบนัยงัเป็นยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  
มีความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและวิทยาการอย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานก็มีการแข่งขนัสูงมากเช่นกนั 
แต่การไดท้  างานในท่ีท างานดีๆ มีโอกาสเจริญกา้วหน้าในสายงานก็ยงัคงเป็นเป้าหมายของคนจ านวนมากท่ีมัน่ใจ
ในความรู้ความสามารถของตนเอง (นิตยา ช่ืนอารมณ์, 2559) 

กรมท่ีดินมีหน้าท่ีในการด าเนินการตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด กฎหมายว่า
ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน กฎหมายว่าดว้ยช่างรังวดัเอกชน กฎหมายว่าดว้ยการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานท่ีดิน โดยหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ
องคก์าร คือ กองการเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ารเป็นอย่างมากซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ท าหน้าท่ีบริหารและพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมท่ีดิน วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง/
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือนสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ยา้ย สับเปล่ียน และการให้ออกจาก
ราชการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน จากภาระหน้าท่ีมีมากอาจท าให้เจา้หน้าท่ี 
เกิดความท้อแท ้เหน่ือยหน่าย เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน  
ให้ความส าคญักับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการในสังกัดซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ขา้ราชการ
ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความเต็มใจมีก าลังใจในการปฏิบัติงานซ่ึงจะท าให้ภารกิจ ใน                
การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการเสริมสร้างแรงจูงใจนั้นนอกจากเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม 
การท างานท่ีมุ่งเพ่ิมปริมาณและคุณภาพแลว้ ยงัเน้นบรรยากาศท่ีผูป้ฏิบติังานให้มีความสุขความพอใจและเตม็ใจ
ลงทุนลงแรง เพ่ือให้ผลงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขา้ราชการสังกัดกองการเจา้หน้าท่ี  
กรมท่ีดิน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปหาเทคนิคการจูงใจท่ีจะช่วยตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็น
ของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดินและใช้เป็นข้อมูลเสนอผู ้บังคับบัญชาเป็นแนวทางใน                         
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ี ดินให้มีก าลงัใจใน                  
การปฏิบติังาน เกิดความพึงพอใจในงาน มีความรักในองคก์ร ท างานดว้ยความเตม็ใจและเต็มความสามารถ และ
ลดการกระท าผิดวินยั อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
 (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดั
กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคร้ังนีผู้้วิจัยได้ใช้ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้องดังนี ้
  1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของมาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างใน                        
วราลกัษณ์ จนัดี, 2559) หลกัการคือ มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่ 5 ขั้น ประกอบไปดว้ย ความตอ้งการทางร่างกาย 
ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมัน่คงเป็นความตอ้งการปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น หน้าท่ีการงาน 
ความตอ้งการดา้นสังคมและการยอมรับ ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง นบัถือ และความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง 
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นับถือ นอกจากทฤษฎีของมาสโลวแ์ลว้ งานวิจัยน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีความเสมอภาคของอดมั (Adams,1972 
อา้งใน เกศณรินทร์ งามเลิศ, 2559) ความเสมอภาคเกิดขึ้นเม่ือเรารับรู้ว่าอตัราส่วนของปัจจยั และผลลพัธ์ของเรา
เท่ากบัอตัราส่วนของปัจจยั และผลลพัธ์ของบุคคลอื่นท่ีถูกเปรียบเทียบภายในสถานการณ์เดียวกนัการขจดัความเสมอ
ภาค การกระท าของบุคคลเพื่อการขจดัความไม่เสมอภาคขึ้นอยู่กบัดว้ยเหตุผล นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีสองปัจจยั
ของเฮิร์สเบร์ิก Herzberg (1959, อา้งใน สุพตัรา วงษเ์มืองแก่น, 2558) สรุปไดว่้า มีปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ ปัจจยัค ้าจนุ
และปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค ้ าจุนประกอบด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนความสัมพนัธ์กับบุคคลในหน่วยงาน
สถานภาพในการท างานนโยบายและการบริหารงานสภาพการท างานวิธีการปกครองบงัคบับญัชาและปัจจยัจูงใจ
ประกอบดว้ยความส าเร็จของงานการไดรั้บการยอมรับนบัถือความรับผิดชอบโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานการ
พฒันาตนเอง 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงพฤติกรรม
ของมนุษยซ่ึ์งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจยัภายนอก เช่นแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ กล่าวถึงประชากรท่ีแตกต่าง
กนัซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมและการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย  
 ประชากรศาสตร์นั้น สามารถจ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มๆ ไดจ้ากลกัษณะและพฤติกรรม เช่น 
กลุ่มคนท่ีมีลกัษณะและบุคลิกใกลเ้คียงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัรวมถึงบคุคลท่ีอยูใ่นชนชั้นทางสังคมเดียวกนัก็
จะตอบสนองถึง ข่าวสาร ความตอ้งการ ไปในทิศทางเดียวกนั มากไปกว่านั้นปัจจยัการเปล่ียนแปลงของประชากร
อาจจะมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมอีกดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรมีดงัน้ี เพศ อายุ 
การศึกษา เช้ือชาติ อาชีพ สังคมครอบครัว ศาสนา เป็นตน้ (วศิน สันหกรณ์, 2557) 
 แนวคิดประชากรศาสตร์เป็นทฤษฎีท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือพฤติกรรมต่างๆของ
มนุษยเ์กิดขึ้นตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ภาระค่าใชจ้่าย (เตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ, 
2560) 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจการปฏิบติังาน 
 มีงานวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
การปฏิบติังาน ดังตารางท่ี 1 ส าหรับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ผูวิ้จัยน าแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) อดัม

(Adams)และเฮอร์เบร์ิก(Herzberg)มาประยกุตใ์ช ้
  
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจการปฏิบติังาน 

ปัจจยั 
ส่วนบุคคล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความถ่ี อนนัต ์
ชนะพล 
(2556) 

จินตนา 
ชยัชมพู 
(2557) 

ปางปฐม 
หสัชู 
(2557) 

วลัลภา  
ยอดปัญญา 
(2557) 

อุบลวรรณ  
ปิติวฒัน์สถาพร 

(2557) 

ธนิต 
ส าคญั 
(2558) 

ปิยวิทย ์
ทองเดช 
(2559) 

นภาพร  
เรืองสุวรรณ  
(2562) 

เพศ  / / / /   / 5 
อาย ุ / / / / / / / / 8 

การศึกษา / / / / / / / / 8 
รายได ้ / / / / / / / / 8 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิ้จยัไดน้ าเอาแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow) อดมั (Adams) และเฮอร์เบร์ิก

(Herzberg) มาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
5 ด้าน คือ ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
ดา้นลกัษณะหน้าท่ีการงาน ดา้นความกา้วหน้าและการยอมรับในการปฏิบติัหน้าท่ีและดา้นสภาพแวดล้อมใน                 
การปฏิบติัหน้าท่ีและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ ท่ีมีความถ่ีตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดดงัแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
จากแนวความคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัน ามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4.2 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน จ านวน 84 คน  
   4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการและ
เลือกตอบเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ตอนท่ี 2 ค  าถามเป็นแบบค าถามปลายปิด
เก่ียวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน  ใน 5 ด้าน จ านวน 25 ข้อ 
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุดและตอนท่ี 3  
เป็นค าถามปลายเปิด คือ ขอ้เสนอแนะให้ประชากรแสดงความคิดเห็นตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม 
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และตรวจสอบความเช่ือมัน่โดยค านวณดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดว้ยวิธีของ Cronbach
ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการสังกัด 

กองการเจ้าหน้าท่ี กรมที่ดิน 

- ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชนต์อบแทน 

- ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน   

- ดา้นลกัษณะหนา้ท่ีการงาน  
- ดา้นความกา้วหนา้และการยอมรับในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 1 –10 กนัยายน 2563 ไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน จ านวน 84 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีบรรยายในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าไคสแควร์ โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 59 คน มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 29 คน 

5.2 แรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการ
เจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.66, = 0.84) เม่ือจ าแนกรายดา้นพบว่า ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์
ตอบแทนอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.67, = 0.99) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก 
(µ = 3.62, = 0.82) ดา้นลกัษณะหน้าท่ีการงานอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.66, = 0.86) ดา้นความกา้วหน้าและการยอมรับ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.63, = 0.73) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัหน้าท่ี อยู่ในระดบัมาก 
(µ = 3.70, = 0.75) ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการสังกัดกองการ
เจ้าหน้าท่ี กรมที่ดิน โดยภาพรวม 

µ  แรงจูงใจ อันดับที ่

 1. ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน 3.67 0.99 มาก 2 
 2. ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
3.62 0.82 มาก 5 

 3. ดา้นลกัษณะหนา้ท่ีการงาน 3.66 0.86 มาก 3 
 4. ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบัติ

หนา้ท่ี 
3.63 0.73 มาก 4 

 5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ท่ี 3.70  0.75 มาก 1 
รวม 3.66  0.84 มาก  

  
 5.3 ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ 

(sig) 
 

อายุ 
(sig) 

 

ระดบั
การ 
ศึกษา 
(sig) 

 

รายได ้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 
(sig) 

 

 
แรงจูงใจ 
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
สังกดักองการเจา้หนา้ท่ีกรมท่ีดิน 

1. ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน .591 3.211 .712 2.612 .393 7.814 .001* 2.614 

2. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน   

.532 3.343 .681 2.781 .482 8.115 .000* 2.106 

3. ดา้นลกัษณะหนา้ท่ีการงาน  .458 2.985 .536 2.415 .412 6.921 .000* 3.113 
4. ดา้นความกา้วหนา้และการยอมรับใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี  

.508 3.258 .669 2.354 .470 7.326 .002* 2.681 

5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัหนา้ท่ี .618 2.742 .612 2.412 .583 8.210 .000* 2.416 

รวม .541 3.100 .642 2.513 .466 7.674 .001* 2.583 

*มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

6. อภิปรายผล  
การศึกษาเร่ืองน้ีมีประเด็นในการอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. ขา้ราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีมากท่ีสุด เน่ืองจาก

ผูบ้ังคบับัญชาใส่ใจในเร่ืองสถานท่ีท างาน เช่น แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศในสถานท่ีท างาน โดยเฉพาะ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานตอ้งมีความเหมาะสม มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลท าให้ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการปฏิบติังานกนัดงัน้ี 
 2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดั

กองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบนัมีแนวคิดความเสมอภาคทาง
เพศ ดงันั้น ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความสามารถในการท างานและการไดรั้บการยอมรับอย่างเท่าเทียมกนั
จึงมีแรงจูงใจในการท างานเพื่อให้ประสบความส าเร็จไม่แตกต่างกนั จึงส่งผลให้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดินซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของนภาพร เรืองสุวรรณ (2562) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจการตดัสินใจเขา้ท างานในสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการตดัสินใจเขา้ท างานในสมาคมกีฬา
มวยสากลแห่งประเทศไทย  

 2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดั
กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในสภาพการปฏิบติังานจริงนั้น พบว่า 
การมอบหมายงานให้ขา้ราชการกรมท่ีดินรับผิดชอบนั้น พิจารณาจากต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบและความช านาญ
ในตามลกัษณะงานดงักล่าวเป็นส าคญัมิไดพ้ิจารณาจากอายขุองบุคลากร ดงันั้น แมว่้าบุคลากรจะมีอายเุท่าใด ต่างก็มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมือนกนั โดยมีการปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้นและอยากเรียนรู้
ระบบงานท่ีมีความส าคญัและตอ้งใช้ความสามารถเพ่ิมขึ้นไปเร่ือยๆจึงส่งผลให้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดินซ่ึงสอดคล้องกับ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

449 

งานวิจยัของธนิต ส าคญั (2558) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสถานี
ต ารวจภูธรศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลยัจงัหวดัสุโขทยั 

 2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความกา้วหนา้ในการท างาน
หรือการปรับต าแหน่งท่ีสูงขึ้นไม่ไดป้รับตามระดบัการศึกษาของขา้ราชการกรมท่ีดินแต่พิจารณาปรับตามขีด
ความสามารถและศกัยภาพในการท างานของขา้ราชการกรมท่ีดินจึงส่งผลให้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของธนิต ส าคญั (2558) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสถานี
ต ารวจภูธรศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลยัจงัหวดัสุโขทยั 

 2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน จึงเป็นไปตามสมมติฐานทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของ
ขา้ราชการกรมท่ีดินเป็นงานท่ีใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะ ซ่ึงอตัราเงินเดือนและสวสัดิการค่อนขา้งเป็นท่ีพอใจ
ของขา้ราชการกรมท่ีดินท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจการปฏิบติังานเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภาพร เรืองสุวรรณ (2562) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจการตดัสินใจเขา้ท างานในสมาคม
กีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการ
ตดัสินใจเขา้ท างานในสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทน กรมท่ีดินควรปรับปรุงค่าตอบแทนของขา้ราชการสังกดั
กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน ให้เพียงพอกบัค่าใชจ้่ายกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยระบบเงินเดือนและระบบ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน ควรเป็นระบบเดียวกบัขา้ราชการประเภท
อ่ืนเพ่ือให้ไดรั้บความยุติธรรมและมีรายไดเ้พียงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั นอกจากน้ีการเพ่ิมค่าตอบแทนใน
รูปแบบเงินประจ าต าแหน่งและการเพ่ิมเบ้ียเล้ียงในแต่ละเดือนให้กบัขา้ราชการสังกดักองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน
น่าจะเป็นวิธีการท่ีสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้เพียงพอต่อค่าครองชีพของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน
และครอบครัวไดม้ากขึ้น 

 (2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน กรมท่ีดิน ควรมีกิจกรรมท่ีสร้างความ
สามคัคี ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบัขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินระดบัเดียวกนั และผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงหาก
ขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
จะส่งผลให้การปฏิบติังานประสบความส าเร็จและสามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (3) ด้านลักษณะหน้าท่ีการงาน กรมท่ีดิน ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงานและจ านวนอตัราก าลงัท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ อีกประการหน่ึง การมอบหมายหน้าท่ีควรค านึงถึงความเหมาะสมของศักยภาพและอายุของ
ขา้ราชการสังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินดว้ย ซ่ึงความเหมาะสมในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัศกัยภาพ
ของขา้ราชการสังกดักองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน นั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของขา้ราชการ
สังกดักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน เช่นกนั 

 (4) ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบติัหน้าท่ี ผูบ้ ังคบับญัชาควรให้ความส าคญักบัขวญั
ก าลงัใจของบุคลากรผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
และเป็นท่ียอมรับในการปฏิบติัหน้าท่ีแก่บุคลากรดว้ยกนัและบุคคลทัว่ไป โดยการส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ไดรั้บความกา้วหน้านั้น ควรเป็นไปดว้ยความยุติธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการมีขวญัก าลงั
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 (5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี กรมท่ีดิน ควรมีการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีความ
เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดินท่ีเพ่ิมมากขึ้นและเพียงพอต่อการรองรับการ
ให้บริการประชาชน และประการส าคญัควรมีการสนบัสนุนงบประมาณดา้นวสัดุอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใน
การปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้ขา้ราชการสังกัดกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีมีศกัยภาพเพียงพอและ
เหมาะสม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  (1) การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน  
ควรท าการศึกษาในตวัแปรหรือขอ้ค าถามอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีให้เกิดความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
เช่น นโยบายการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
  (2) ควรท าการศึกษาแรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมท่ีดิน ในหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าผล
การศึกษามาเปรียบเทียบแรงจูงใจการปฏิบติังานเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพ่ิมขึ้น
ต่อไป 
  (3) ควรท าการศึกษาวิจยัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการช้ินน้ีผูเ้ขียนมุ่งให้ความส าคญักบัปรัชญาสังคมศาสตร์เบ้ืองตน้ผ่าน 2 องค์ประกอบ 
ส่วนแรก เป็นมุมมองดา้นภาววิทยา (Ontology) ในการมองความจริงท่ีเกิดขึ้นแตกต่างกันทั้งจากมุมมองแบบ 
Foundationalism และ Anti- Foundationalism ท่ีได้ส่งอิทธิพลถึงญาณวิทยา (Epistemology) ของการแสวงหา
ความรู้จากส านักปฏิฐานนิยม (Positivism) ส านักสัจนิยม (Realism) และส านักตีความ (Interpretative) ซ่ึงได้
น าไปสู่วิธีวิทยา (Methodology) จากงานวิจยัเชิงคุณภาพ และงานวิจยัเชิงปริมาณ ส่วนท่ีสอง ผูเ้ขียนเลือกวิเคราะห์
ผ่านประเด็น “ต าบลจดัการสุขภาพ” จากกลุ่มงานวิชาการท่ีไดรั้บอิทธิพลทางการศึกษาจากส านักส านกัปฏิฐาน
นิยม ส านักสัจนิยม และส านักตีความ โดยพบว่างานวิชาการท่ีมีอยู่เดิมนั้นมีมิติทางดา้นการศึกษาอยู่อย่างจ ากดั
ผูเ้ขียนจึงไดน้ าเสนอแนวทางวิพากษน์โยบาย (Critical Policy) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกลไกท่ีก่อให้เกิดปัญหาซ่ึงถูก
กดทบัไวด้ว้ยโครงสร้างบางอย่างในรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแสดงต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพรหมแดน
ทางดา้นนโยบายศาสตร์ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ปรัชญาสังคมศาสตร์, วิพากษน์โยบาย, ต าบลจดัการสุขภาพ 
 
 

 
1    บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวิชา ปรัชญาสังคมศาสตร์ ด าเนินการสอนโดย ผศ. ดร. วชัรพล พุทธรักษา ในหลกัสูตร
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ABSTRACT 
In this article, the author focuses on fundamental social science philosophies through two elements. 

First is an ontological perspective of the truth that happened from different perspectives of Foundationalism and 
Anti- Foundationalism. That has influenced the epistemology of the pursuit of knowledge. Positivism Realism 
and Interpretative. Which has led to methodology for qualitative research and quantitative research. Second is the 
author chose to analyze through the issue of “District Health Management”, from academic works influenced by 
education from Positivism, Realism, and Interpretative.  It was found that the existing academic work had limited 
dimensions of education, therefore the author proposes a critical policy approach to focusing on policy studies 
and critique to reveal issue mechanisms that are pressed by certain structures from the interactions between actors. 
This will help to develop a method for acquiring knowledge on these issues in other dimensions. 

 
Keywords: Philosophy of Social Science, Critical Policy, District Health Management 
 

1. บทน า  
จากพฒันาการความคิดของมนุษยจึ์งไดเ้กิดมุมมองเก่ียวกบัการแสวงหาความ รู้ต่าง ๆ หน่ึงในนั้นคือ

ปรัชญาสังคมศาสตร์ (Philosophy of Social Science) ซ่ึงมีความโดดเด่นไม่แตกต่างจากปรัชญาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ (Philosophy of Natural Science) โดยต่างเป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of 
Science) ความแตกต่างท่ีส าคญัจึงอยู่ท่ีวิธีการแสวงหาความรู้ภายใตป้รากฎการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีจะศึกษา  โดย
บทความช้ินน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วนท่ีส าคญั ส่วนแรก เป็นการกล่าวถึงปรัชญาสังคมศาสตร์เบ้ืองตน้ผ่านภว
วิทยา (Ontology) ในการมองความจริงท่ีเกิดขึ้นบนโลกใบน้ีแตกต่างกนัทั้งจาก Foundationalism ท่ีมีความเช่ือว่า
ทุกสรรพส่ิงมีอยู่จริงมนุษย์มีหน้าท่ีเพียงค้นหาความรู้จากการมีอยู่ของธรรมชาติขณะท่ีมุมมองแบบ Anti-
Foundationalism ต่อตา้นความจริงท่ีมีอยู่บนโลกใบน้ีทั้งหมดลว้นถูกสร้างจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษยผ์่าน
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของแต่ละปัจเจกบุคคล ซ่ึงได้เป็นรากฐานให้กับมุมมองทางด้านญาณวิทยา 
(Epistemology) ให้กบัส านกัปฏิฐานนิยม (Positivism) ส านกัสัจนิยม (Realism) และส านกัตีความ (Interpretative) 
ในการแสวงหาความจริงท่ีแตกต่างกันจนน าไปสู่วิธีวิทยา (Methodology) ผ่านการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณในปัจจุบนั ส่วนที่สอง ผูเ้ขียนมุ่งน าเสนอประเด็นการศึกษาในหวัขอ้ “ต าบลจดัการสุขภาพ” จากกลุ่มงาน
วิชาการท่ีไดรั้บอิทธิพลทางการศึกษาจากส านกัส านกัปฏิฐานนิยม ส านกัสัจนิยม และส านกัตีความ ซ่ึงไดพ้บมิติ
ทางการศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัโดยเฉพาะในกลุ่มงานวิจยัเชิงคุณภาพดงันั้นผูเ้ขียนจึงไดน้ าเสนอแนวทางการศึกษา
ทางเลือกดา้นการวิพากษ์นโยบาย (Critical Policy) ท่ีจะช่วยเพ่ิมความหลากหลายดา้นนโยบายศาสตร์ให้มาก
ย่ิงขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปรัชญาสังคมศาสตร์เบ้ืองตน้ภายใตอ้งคป์ระกอบของ ภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา 
 2. เพื่อน าเสนอแนวทางการศึกษาทางเลือกดา้นวิพากษน์โยบาย  
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3. ปรัชญาสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
 ปรัชญาสังคมศาสตร์ (Philosophy of Social Science) เป็นวิธีการแสวงหาความจริงหรือความรู้อีก
รูปแบบหน่ึงภายใตป้รัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science) การท าความเขา้ใจล าดบัแรกจึงควรเร่ิมตน้ดว้ย 
ภววิทยา (Ontology) ซ่ึงมีรากศพัท์มาจากปรัชญาหรือทฤษฎีว่าดว้ยสรรพส่ิง (Theory of Being) เก่ียวกบัการมอง
ความจริงทุกสรรพส่ิงท่ีด ารงอยู่บนโลกใบน้ี (Hay อา้งใน วชัรพล พุทธรักษา, 2561) มุมมองทางดา้นภววิทยาจึง
ไม่แตกต่างจากผิวหนัง (Skin) ท่ีถูกก าหนดดว้ยยีนสีผิวจากพ่อและแม่ผูใ้ห้ก าเนิดซ่ึงไม่สามารถลอกออกหรือ
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยง่าย (Paul Furlong & David Marsh, 2010) ปัจจุบนัมุมมองดา้นภววิทยามีสองรูปแบบหลกั 
ส านักแรก มองสรรพส่ิงโดยเช่ือว่าทุกส่ิงนั้นมีอยู่จริง (Foundationalism) โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของส่ิงทัว่ไปบน
โลกใบน้ีมนุษยมี์หน้าท่ีเพียงท าการศึกษาส่ิงท่ีมีอยู่ ยกตวัอย่างเช่น การมีอยู่ของ ลม ฝน แรงโน้มถ่วง และอากาศ 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นปกติมนุษยเ์พียงแค่อาศยัเคร่ืองมือเพ่ือเขา้ไปศึกษาส่ิงท่ีมีอยู่เท่านั้นซ่ึงเป็นมุมมองท่ีไดรั้บความ
นิยมจากการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ (Science) ขณะท่ี ส านักที่สอง  เ ช่ือว่าไม่มีความจริงบนโลก (Anti-
Foundationalism) โดยปราศจากการท าความเขา้ใจของมนุษยผ์่านการตีความและให้เหตุผลจากสังคม (Socially 
Constructed) ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม ประเพณีความดี ค่านิยม อุดมการณ์  และใช้วิเคราะห์ในมุมมอง
ปรากฎการณ์ทางสังคม ผลกระทบของเหตุกาณ์ทางสังคมท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมแต่ละบุคคล รวมไปถึงกฎระเบียบ
ในทางสังคม (Simon Lohse, 2016) การตั้งตน้ท่ีภววิทยามีความส าคญัอย่างมากเพราะช่วยให้เขา้ใจพ้ืนฐานของ
การศึกษาส่ิงท่ีมีอยู่บนโลกใบน้ีความแตกต่างทางการศึกษาของทั้งสองส านกัจึงเป็นอิสระในการแสวงหาความรู้
ล าดับต่อไปผูเ้ขียนจะกล่าวถึงญาณวิทยา (Epistemology) และวิธีวิยา (Methodology) ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับ 
ภววิทยา (Ontology) อยา่งกลมกลืนและไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

ญาณวิทยา (Epistemology)  
หากพูดถึงปรัชญาสังคมศาสตร์แลว้นั้นส่วนส าคญัท่ีมีความเน่ืองจากภววิทยาคือญาณวิทยาบทความ

ฉบบัน้ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์เบ้ืองตน้ท่ีไดรั้บอิทธิพลผา่น 3 ส านกัหลกั ประกอบ
ไปด้วย ส านักปฏิฐานนิยม (Positivism) ส านักสัจนิยม (Realism) และส านักตีความ (Interpretative) โดยแต่ละ
แนวทางมีเอกลกัษณ์ของการคน้หาความรู้แตกต่างกนัซ่ึงเป็นทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ยภายใตวิ้ธีการท่ีกลุ่มของตนเอง
ยึดถือ 

ส านักปฏิฐานนิยม (Positivism) อิทธิพลทางการศึกษาของส านักปฏิฐานนิยมเร่ิมก่อตวัขึ้นในปี ค.ศ. 
1920 ในกลุ่มนกัวิชาการชาวออสเตรียซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัปรัชญามหาวิทยาลยัเวียนนาจึงมีการเรียกกลุ่มตนเองว่า 
“ชมรมเวียนนา” (Vienna Circle) ภายหลงัสมาชิกส่วนหน่ึงได้ล้ีภยัไปยงัประเทศตะวนัตกท าให้การแสวงหา
ความรู้แบบปฏิฐานนิยมไดเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึ้นจนกลายเป็นมาตรฐานทางการศึกษาของปรัชญาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติในสังคมตะวนัตก ซ่ึงมีรากฐานมาจากส านกัประจกัษนิ์ยม (Empiricism) จุดเนน้ส าคญัของการศึกษาคือ
การอธิบายโดยอาศยักฎหรือหลกัการทั่วไป (Law or Generalization) ท่ีสามารถพิสูจน์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้ภายใต้
เง่ือนไขของการศึกษาแตไ่ม่ถูกจ ากดัดว้ยเวลาหรือสถานท่ีในการอธิบายจึงเป็นท่ีมาของวิธีการอธิบายโดยอาศยักฎ
ท่ีประกอบไปดว้ยตวัอธิบายและปรากฎการณ์ท่ีถูกอธิบาย (อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2561)  

คุณลกัษณส าคญัของส านกัปฏิฐานนิยมสามารถแบ่งได้เป็น 7 ขอ้ ดงัน้ี 1. ให้ความส าคญักบัหลกัฐาน                 
ท่ีสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผสัทั้งห้า (ตา หู จมูก ล้ิน มือ) และไม่เช่ือส่ิงท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้                               
2. เน้นการพิสูจน์สมมุติฐานหรือทฤษฎีและต้องสามารถบอกได้ว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้ นสอดคล้องหรือขัดแยง้กับ
ปรากฎการณ์ท่ีสังเกตเห็นได ้3. มุ่งพฒันาสมมุติฐานหรือกฎท่ีใชอ้ธิบายปรากฎการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึงและตอ้ง
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สามารถใช้ไดโ้ดยไม่จ ากดัขอบเขตทางดา้นเวลาและสถานท่ี 4. ในขั้นตอนของการอธิบายตอ้งแสดงให้เห็นถึง    
การเช่ือมโยงระหว่างเหตุกับผลภายใต้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปรากฎการณ์และต้องเป็นการเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ                         
5. เช่ือว่าวิธีการแสดวงหาความรู้ของตนเองส าคญัท่ีสุด 6. สามารถใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร์โดยการน าเสนอใน
รูปแบบเชิงประจกัษ์ท่ีจะพฒันาขอบเขตการศึกษาเขา้ไปสู่พ้ืนท่ีภายในจิตใจของมนุษยแ์ละสังคมของชีวิตท่ีจะ
สร้างระเบียบของการศึกษาแบบสังคมศาสตร์ 7. เม่ือมีการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สังคมจากผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีสามารถควบคุมพฤติกรรมแต่ละบุคคล กลุ่มคน และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดน้ั้นจะน าพาสังคม
ไปสู่ส่ิงท่ีเรียกว่า “วิศวกรรมสังคม” (Social Engineering) เป็นการแกไ้ขปัญหาทางสังคมโดยคน้หาระเบียบแบบ
แผนท่ีเกิดขึ้นซ่ึงไม่แตกต่างจากการค้นหาสาเหตุและผลของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (Ten Benton, & Ian 
Craib, 2011)  

การศึกษาในทางรัฐศาสตร์ส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิผลทางการศึกษาจากส านักปฏิฐานนิยมโดยเน้นไปท่ี
การศึกษาในเชิงพฤติกรรม ยกตวัอย่างเช่น การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง และการส ารวจความคิดเห็นจากการ
ด าเนินโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ ผา่นปัจจยัทางดา้น เพศ อาย ุการศึกษา ภูมิล าเนา และรายได ้โดยจะใชวิ้ธีการ
อธิบายแบบนิรนยั (Deductive) ผา่นส่ิงท่ีศึกษาจาก A เป็นสาเหตุท าให้เกิด B เป็นลกัษณะของการอธิบายเหตุไปสู่
ผลเพื่อการคาดการณ์หรือบ่งบอกแนวโนม้ของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (Predict) ขณะเดียวกนัคุณลกัษณะส าคญั
ดงักล่าวขา้งตน้ไดส้ะทอ้นถึงมุมมองทางดา้นภววิทยาแบบ Foundationalism ท่ีเนน้การศึกษาเชิงประจกัษนิ์ยมและ
ไดก้ลายเป็นขอ้ถกเถียงส าคญัเพราะปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในทางสังคมไม่มีรูปแบบท่ีตายตวัแต่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างเป็นพลวตัดงันั้นการมุ่งเนน้สร้างกฎทัว่ไป (General Law) เพื่อใชอ้ธิบายสังคมทุกสังคมจึงไม่ใช่ทางออกท่ีดี
เสมอไปของการศึกษาในทางสังคมศาสตร์ 

ส านักตีความ (Interpretative) จากอิทธิพลทางการศึกษาของปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of 
Science) ท่ีน าไปสู่การแสวงหาความรู้ของส านกัปฏิฐานนิยมอย่างกวา้งขวา้งส่งผลท าให้นกัสังคมวิทยาส่วนหน่ึง
ไดเ้ร่ิมคิดคน้วิธีการศึกษาในการตีความท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเรียกกลุ่มของตนเองว่า “ชมรมไฮเดลเบอร์ก” (The 
Heidelberg Circle) ประกอบไปดว้ยนกัวิชาการคนส าคญั ไดแ้ก่ Windleband Rickert Simmel Weber และ Lucas 
เหตุผลส าคญัส่วนหน่ึงเป็นเพราะการศึกษาในมนุษยมี์สภาพจิตใจ ความรู้สึก รวมไปถึงความซับซ้อนทางอารมณ์
ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ตกต่างอย่างส้ินเชิงกบัการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีความเท่ียงตรงของ
เหตุการณ์หรือตวัแปรต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

ส านกัตีความอาจกล่าวไดว่้าเป็นเส้นทางตรงกนัขา้มอย่างชดัเจนกบัส านกัปฏิฐานนิยมเพราะมีภววิทยา
แบบ Anti-Foundationalism โดยไม่เช่ือว่ามีความจริงอยูบ่นโลกใบน้ีทั้งหมดลว้นถูกสร้างจากความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษยน์ าไปสู่ความเช่ือท่ีว่าไม่มีความจริงถูกตอ้งเพียงหน่ึงเดียวความจริงไดถู้กสร้างขึ้นผ่านการประกอบสร้าง
จากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละปัจเจกบุคคล (Individual) หรือกลุ่มของสังคม (Society) จุดเนน้น้ีเองได้
กลายเป็นจุดเด่นทางดา้นญาณวิทยาของส านกัตีความจุดเร่ิมตน้มาจากการศึกษาตวับทในพระคมัภีร์ไบเบิล (Text) 
เพื่อหาความหมายแทจ้ริงท่ีถูกซ่อนอยู่ภายใตค้วามคิด และภาษา  ในเวลาต่อมาไดพ้ฒันาไปถึง พฤติกรรมมนุษย ์
การเมือง และนโยบายสาธารณะ วิธีการตีความมีองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี    1. ส่ิงท่ีน ามาตีความตอ้งมี
ความเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุผลหรือแบบแผนระหว่างเป้าหมายหลักท่ีท าการศึกษาและสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือได้ 2. การหาช่องว่างของความหมายระหว่างตวับทหรือการแสดงออกบางอย่าง (Action) ท่ีเกิดขึ้น
ความหมายเหล่าน้ีตอ้งไม่ใช่การแสดงออกโดยตรงแต่เป็นความหมายท่ีถูกซ่อนเร่นอยู่ภายในและถูกตีความ
ออกมาผา่นนกัวิจยั  3. ความหมายท่ีถูกน ามาตีความ (เอกสาร วตัถุ พฤติกรรมของมนุษย)์ ยอ่มมีความส าคญักบัผูท่ี้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

457 

เก่ียวข้องเสมอ (อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2561) ยกตัวอย่างเช่น จังหวดั ก. มีประเพณีส าคญัท่ีจัดขึ้นทุกปีหากมองใน
มุมมองปกติจะเป็นฟระเพณีของชาวบ้านท่ีถูกจดัขึ้นตามความเช่ือและความสามคัคีของผูค้นในชุมชนแต่ถา้หาก
ใช้วิธีการตีความจะพบว่าท่ีจริงแล้วนั้นการรวมกลุ่มชาวบ้านเกิดขึ้นจากแกนน าชุมชนระดมชาวบ้านให้จัด
กิจกรรมดงักล่าวซ่ึงผูน้ าชาวบ้านอีกบริบทหน่ึงเป็นหวัคะแนนหรือนกัการเมืองให้กบัพรรค ค. ซ่ึงส่งผลถึงความ
เช่ือมัน่ต่อการเลือกตั้งในอนาคตดว้ยเช่นกนั  

โดยสรุปแล้วส านักตีความมุ่งศึกษาไปท่ี วฒันธรรม ประเพณี ภาษา ตัวบท ค าพูด และแนวทางของ
ปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ (IPA) ท่ีเป็นการท าความเขา้ใจประสบการณ์ชีวิตท่ีเกิดขึ้นเพ่ือตีความเหตุผลและ
ผลของส่ิงใดส่ิงหน่ึง “Lived Experiences” (Abayomi Alase, 2017) ซ่ึงเป็นการแสดงออกของมนุษยเ์พื่อแสวงหา
ความหมายแทจ้ริงท่ีถูกแอบแฝงอยู่ภายใตพ้ื้นผิวของส่ิงท่ีสามารถสังเกตเห็นไดใ้นเชิงประจกัษพ์ร้อมทั้งน าไปสู่
ขอ้วิจารณ์จากส านกัปฏิฐานนิยมเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือท่ีไม่มีรูปแบบชดัเจนเพราะการตีความขึ้นอยู่กบัความคิด
ของแต่ละบุคคลแมจ้ะเป็นเหตุการณ์เดียวกนัแต่สามารถตีความและไดข้อ้สรุปท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัญาณ
วิทยาของส านักตีความท่ีไม่เช่ือว่ามีความจริงสากลอยู่จริงความเช่ือหรือความจริงถูกประกอบสร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  
 ส านักสัจนิยม (Realism) การศึกษาของส านกัสัจนิยมไดรั้บอิทธิพลส่วนหน่ึงมาจากส านักปฏิฐานนิยม
และมีภาวิทยาแบบ Foundationalism (Paul Furlong & David Marsh, 2010) เช่ือว่าทุกสรรพส่ิงบนโลกนั้นมีอยูจ่ริง
มนุษยมี์หน้าท่ีเพียงแสวงหาค าตอบจากปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นผา่นการสังเกตวตัถุหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีสามารถรับรู้ได้
จากประสาทสัมผสัทั้งห้าเช่นเดียวกบัความเช่ือของส านักปฏิฐานนิยมแต่ส านักสัจนิยมมีความแตกต่างตรงท่ีให้
ความส าคญักบัส่ิงท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นหรือรับรู้ไดจ้ากประสาทสัมผสัดว้ยเช่นกนัเพราะนกัสัจนิยมเช่ือว่าการ
ค้นหาความจริงไม่ได้มีเพียงส่ิงท่ีสังเกตเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น (เอกพลณัฐ ณัฐพทัธนันท์, 2561) 
ยกตวัอย่างเช่น แรงโน้มถ่วง เช้ือไวรัส และความเช่ือเร่ืองโลกทรงกลม ทั้งหมดน้ีหากใชค้วามคิดแบบส านกัปฏิ
ฐานนิยมในยุคสมยัท่ีปราศจากเคร่ืองมือเพื่อใชพ้ิสูจน์ความเช่ือดงักล่าวจะไม่ไดก้ารยอมรับอย่างส้ินเชิงเพราะไม่
สามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงประจกัษแ์ต่นกัสัจนิยมจะมุ่งแสวงหากลไกท่ีก่อให้เกิดหรือกลไกอื่น ๆ ท่ีหลบซ่อนอยู่
ภายใตป้รากฎการณ์และใชวิ้ธีการอธิบายไปยงัปัจจยัหรือองคป์ระกอบซ่ึงท าให้เกิดปรากฏการณ์ดงักล่าว โดยนกั
สัจนิยมให้ความส าคญักบัความเป็นจริงท่ีถูกซ่อนอยู่ภายใตก้ลไกและแบ่งความเป็นจริงออกเป็น  3 ระดบัท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 1. โลกคือสถานท่ีของความเป็นจริงซ่ึงถูกประกอบขึ้นจาก “กลไก” (Mechanism) ท่ีมีพลงับางอย่างซ่อนอยู่
และรอการแสวงหาความจริง 2. ในระดบัของเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีระดบัของความแทจ้ริงอยู่
หลายส่วนประเด็นส าคญัท่ีสุดคือ “เหตุการณ์ส าคญั” ซ่ึงเกิดขึ้นภายใตเ้หตุการณ์ท่ีนกัวิจยัศึกษา 3. เหตุการณ์ส าคญั
ท่ีเกิดขึ้นตอ้งเป็นส่วนประกอบย่อย ๆ (Subset) ของเหตุการณ์หลกัท่ีนักวิจยัตอ้งการศึกษา (Ten Benton, & Ian 
Craib, 2011) 

 หากมองยอ้นกลบัมายงัปรากฏการณ์ทางสังคมจะพบว่ามีหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
คลา้ยกบัปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเพราะถูกประกอบสร้างขึ้นจากเหตุและผลแต่สภาพสังคมในความเป็นจริงมี
ความซับซ้อนทางอารมณ์โดยเฉพาะบริบทของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแสดงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใตโ้ครงสร้าง
ของการต่อรองทางดา้นอ านาจซ่ึงเปรียบเสมือนกบักลไกท่ีคอยก ากบัและขบัเคล่ือนสังคมภายใตก้ารคน้หาค าตอบ
จากส่ิงท่ีนกัวิจยัมุ่งศึกษาส านักสัจนิยมจึงมกัจะใชห้น่วยการวิเคราะห์ท่ีกวา้งกว่าแค่ระดบับุคคล ยกตวัอย่างเช่น 
ระดบัชนชั้น เศรษฐกิจ สังคมโลก และระบบการเมือง โดยมีวิธีการอธิบายท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน ส่วนแรก ขั้นตอน
การวิเคราะห์ต้องแสดงให้เห็นถึงกลไกท่ีเช่ือมโยงระหว่างเหตุผล ตัวแปร และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การเกิด
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ปรากฏการณ์ ส่วนที่สอง ทฤษฎี (Theory) มีหน้าท่ีส าคญัคือเป็นแนวทางในการศึกษาตามกรอบของการคน้ควา้
พร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลเพื่อพิสูจน์ความน่าเช่ือถือภายใตก้ลไกส่วนที่สาม เม่ือนกัวิจยัไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอแลว้
ขั้นตอนต่อไปคือการจ ากดัทฤษฎีท่ีไม่สามารถระบุความเช่ือมโยงไปสู่กลไกไดเ้พราะไม่มีความน่าเช่ือถือเพียงพอ
ให้เหลือเพียงแต่ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายกลไกไดอ้ยา่งสมดุลและเป็นเหตุเป็นผล (อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2561) 

กล่าวโดยสรุปส านักสัจนิยมให้ความส าคญักบัโครงสร้างและกลไกท่ีถูกซ่อนอยู่ภายใต้ปรากฎกาณ์ท่ี
เกิดขึ้นและให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นไดจ้ากประสาทสัมผสัทั้งห้าแต่สามารถรับรู้ไดว่้ามีอยู่จริง
หากสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยเหตุและผลซ่ึงแตกต่างจากส านกัปฏิฐานนิยมท่ีมุ่งเนน้กบัหลกัฐานเชิงประจกัษร์วมไป
ถึงการเกิดขึ้นรูปแบบซ ้า ๆ ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงขณะเดียวกนัส านกัสัจนิยมจะไม่รีบด่วนสรุปเพียงแค่มี
การเกิดขึ้นอย่างเป็นแบบแผนแต่จะยงัตั้งค  าถามกลบัไปว่ายงัมีตน้เหตุหรือปัจจยัอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์นั้นขึ้นอีกหากมองยอ้นกลบัมายงัเหตุการณ์ในทางสังคมจะพบว่าความจริงท่ีเกิดขึ้นมีหลากหลาย
รูปแบบ ยกตวัอยา่งเช่น นาย A กบั นางสาว B เป็นเพ่ือนรุ่นพ่ีในสถานท่ีท างานเดียวกนัเพียงพ้ืนผิวเปลือกนอกแต่
ถา้หากมองกลบัไปยงับริบทในเชิงครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนจะพบว่าความสัมพนัธ์ทั้งสองเป็นไปในลกัษณะชูส้าว
เพราะนาย A เป็นหวัหนา้นางสาว B และมีครอบอยูแ่ลว้แต่เกิดการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในสถานท่ีท างานจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้น  
    วิ ธีวิทยา (Methodology) จากท่ีได้กล่าวไปข้างต้นเก่ียวกับภววิทยา (Ontology) และญาณวิทยา
(Epistemology) ส่วนต่อไปผูเ้ขียนจะกล่าวถึงคือวิธีวิทยา (Methodology) เป็นเทคนิคหรือวิธีในการวิเคราะห์ขอ้มลู
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการจดัเก็บขอ้มูลภายในหัวข้อวิจยัน ามาใช้วิเคราะห์เพื่อแสวงหาขอ้สรุปท่ีก่อให้เกิด                 
การยอมรับในทางวิชาการวิธีวิทยาในศาสตร์ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนหลกั ดงัน้ี การทดลองควบคุม                     
การทดลองแบบควบคุมท่ีได้รับการดัดแปลง วิภาษวิธีและการสนทนา  รวมไปถึงอรรถปริวรรตและวิภาษวิธี                            
(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2559) วิธีวิทยาทั้งหมดน้ีน าไปสู่เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัระหว่าง
งานวิจยัเชิงคุณภาพ และวิจยัเชิงปริมาณ  

งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดรั้บอิทธิพลทางการศึกษาจากปฏิฐานนิยมท่ีเนน้การเก็บ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ การเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม ขอ้มูลเชิงสถิติ และการทดลอง เพื่อแสวงหาการคาดการณ์ 
(Predict) ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสร้างทฤษฎีใหม่ในการท าความเขา้ใจโลกใชวิ้ธีการอธิบายเหตุผลเชิงนิรนยั 
(Deductive Reasoning) โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี การเลือกหัวขอ้ การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม 
การตั้งสมมติฐานการวิจยั การออกแบบงานวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวิจยั 
งานวิจยัเชิงปริมาณเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งส่งอิทธิพลถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ในปัจจุบนั 
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีรากฐานมาจากปรากฎการณ์นิยมเพราะเช่ือว่าสังคมของมนุษยมี์การ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถสร้างกฎหรือทฤษฎีท่ีเป็นสากลได้ดงันั้นงานวิจยัเชิงคุณภาพนักวิจยั
จะตอ้งใชป้ระสบการณ์หรือเทคนิควิธีการเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลในการศึกษาวิธีการเก็บขอ้มูลเน้นไปท่ี การสัมภาษณ์ 
การสังเกต (แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม) การใชข้อ้มูลเอกสาร และการท าแบบสอบถามปลายเปิดอีกทั้งใช้
วิธีการอธิบายเชิงอุปนยั (Inductive Reasoning) โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี การก าหนดปัญหางานวิจยั การทบทวน
วรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างขอ้สรุปผลการวิจยัซ่ึงงานวิจยัเชิงคุณภาพ
ส่วนใหญ่นิยมใชใ้นกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์อยา่งกวา้งขวา้ง (แววดาว พรมเสน, 2554) 
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จากส่ิง ท่ีผู ้เ ขี ยนได้น า เสนอทั้ ง ในส่วนของภววิทยา  (Foundationalism, Anti-Foundationalism)                         
ญาณวิทยา (ส านักปฏิฐานนิยม ส านักสัจนิยม ส านักตีความ) และวิธีวิทยา (งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิง
ปริมาณ) จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กนัอยา่งชดัเจนท่ีส่งผลถึงวิธีการแสวงหาความรู้ภายใตห้วัขอ้ท่ีจะศึกษา  

 
4. การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์กบัปรากฎการณ์ทางการเมือง: กรณีศึกษาต าบลจัดการ
สุขภาพ 

จากปรัชญาสังคมศาสตร์ทั้ งในส่วนของ ภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของแต่ละส่วนนั้นไดน้ าไปสู่วิธีการแสวงหาความรู้ท่ีแตกต่างกนัภายใตป้ระเด็นการศึกษาต่าง ๆ 
โดยผูเ้ขียนเลือกมองผ่านกรณีศึกษา “ต าบลจดัการสุขภาพ”2 เพ่ือช้ีให้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาท่ีมีอยูเ่ดิมและส่ิงท่ี
ยงัขาดหายไปจากประเด็นการศึกษาดงักล่าว 

จากการศึกษางานวิชาการเบ้ืองตน้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั (วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความวิชาการ) สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน กลุ่มแรกเป็นงานที่ได้รับอิทธิพลจากส านักปฏิฐานนิยม ไดแ้ก่ สมเกียรติ ออกแดง (2554) 
เร่ือง “การประยกุตใ์ชก้ระบวนการแผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแกนน าภาคีเครือข่าย
สุขภาพในการพฒันาต าบลจดัการสุขภาพ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์” สรชัย หล าสาคร (2562) เร่ือง 
“ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการขบัเคล่ือนการด าเนินงานต าบลจดัการสุขภาพ จงัหวดัสมุทรสาคร” ชุลีลกัษณ์ หนู
เสน (2557) เร่ือง “การปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพโดยการเทียบรอยคณะกรรมการ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอด็” เกษร แถวโนนงิ้ว และคณะ (2561) เร่ือง “การประเมินต าบลจดัการสุขภาพในการเฝ้าระวงัป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้ าดี เขตสุขภาพท่ี 7” และวารุณี เปรมสิงห์ (2562) เร่ือง “การพฒันา
รูปแบบการด าเนินงานต าบลจดัการสุขภาพแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลหนองแวง อ าเภอ
นิคมค าสร้อย จังหวดัมุกดาหาร” จากงานศึกษาทั้ง 5 ช้ิน มีคุณลกัษณะส าคญัท่ีเป็นจุดร่วมคือเป็นงานวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เน้นใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษานั้น
มกัจะมีจ านวนมากโดยไดข้อ้สรุปไปในทิศทางเดียวกนัต่อการด าเนินโครงการต าบลจดัการสุขภาพส่งผลกระทบ
เชิงบวกให้กบัระบบสุขภาพในชุมชนผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง 
ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ รวมไปถึงการพฒันาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการเพื่อมุ่งคาดการณ์และประเมินผลการด าเนินโครงการต าบลจดัการสุขภาพซ่ึง
แตกต่างกนัตามเขตพ้ืนท่ีของการศึกษา  กลุ่มที่สองเป็นงานที่ได้รับอิทธิพลจากส านักสัจนิยม ได้แก่ ประสพ สาร
สมคัร (2557) เร่ือง “การจดัการความรู้และการพฒันาการด าเนินงานต าบลจดัการสุขภาพดีวิถีไทยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ต าบลบา้นแดง อ าเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี” และสุวรรณา  เกศธนา (2562) เร่ือง 
“การมีส่วนร่วมและพลงัอ านาจของแกนน าสุขภาพกบัระดบัด านเนินงานต าบลจดัการสุขภาพจงัหวดัชยันาท” จาก
การศึกษาของผูเ้ขียนพบงานเพียง 2 ช้ินท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส านกัสัจนิยมซ่ึงมีคุณลกัษณะส าคญัท่ีเป็นจุดร่วมคือ
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบการเก็บข้อมูลเน้นไปท่ีการสัมภาษณ์ประชากร
กลุ่มเป้าหมายประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารเป็นหลกัอีกทั้งน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาประกอบการอธิบายเชิง

 
2   กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัท าโครงการต าบลจดัการสุขภาพขึ้นเพ่ือป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพในระดบัชุมชนโดยท างานแบบ

บูรณาการกบัภาคส่วนต่าง ๆ  ในระดบัทอ้งถิ่นซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2580 แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
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เหตุผลภายใตก้รอบของทฤษฎีท่ีน าไปสู่การตอบค าถามและวตัถุประสงคข์องงานวิจยัผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากงาน
ทั้งสองช้ินมีความคล้ายคลึงกันตรงท่ีมุ่งศึกษาเครือข่ายภายในโครงการระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อเผยให้เห็นถึงกลไก (Mechanism) ของความร่วมมือท่ีเป็นการขับเคล่ือนพร้อมทั้ งน าไปสู่
ความส าเร็จภายใตก้ารด าเนินโครงการต าบลจดัการสุขภาพ 

กล่าวโดยสรุปภายในประเด็น “ต าบลจดัการสุขภาพ” มีกลุ่มงานท่ีไดรั้บอิทธิพลทั้งจากส านกัปฏิฐาน
นิยม (Positivism) และส านกัสัจนิยม (Realism) ภายใตวิ้ธีวิทยาท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอไปในขา้งตน้
แต่ยงัไม่พบกลุ่มงานท่ีได้รับอิทธิพลจากส านักตีความ (Interpretative) เหตุผลหน่ึงเป็นเพราะรูปแบบดงักล่าว
มกัจะนิยมใช้ในการตีความตวับท (Text) เป็นหลกัหากมองยอ้นกลบัไปยงังานวิจยัเชิงคุณภาพผ่านกลุ่มงานท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากส านกัสัจนิยมจะยงัคงมีการศึกษาอยู่อย่างจ ากดัรวมไปถึงรูปแบบการศึกษาจากการวิเคราะห์ท่ี
ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอยงัสามารถพบไดท้ัว่ไปดงันั้นส่ิงท่ีผูเ้ขียนจะน าเสนอคือการวิพากษน์โยบาย (Critical Policy) ท่ี
จะช่วยพฒันามิติทางการศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น 

แนวทางการศึกษาด้านวิพากษ์นโยบาย (Critical Policy) 
กระบวนทศัน์เชิงวิพากษถื์อไดว่้าเป็นส่ิงท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนสังคมจากการถูกครองอ านาจน าทางความรู้

กระแสหลกัท่ีปราศจากการตั้งค  าถามเพื่อขบัเคล่ือนสังคม (วชัรพล พุทธรักษา, 2561) ไปสู่แนวทางใหม่โดยเฉพาะ
ในมุมมองของนโยบายศาสตร์ (Policy Science) การศึกษาเชิงนโยบายกระแสหลกัในปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลจาก
ส านักปฏิฐานนิยมผ่านการอธิบายเหตุผลเชิงนิรนัยในรูปแบบงานวิจยัเชิงปริมาณท่ีพยายามแยกความจริงกบั
ค่านิยมออกจากกนัดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งสร้างความรู้ท่ีเป็นกลางและมุ่งพิสูจน์ถูกผิดเพ่ือหาขอ้สรุป
ทัว่ไป แต่ในความเป็นจริงการตดัสินใจด าเนินนโยบายใดอาจเป็นเร่ืองของการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างตวัแสดง
ต่าง ๆ เพื่อช่วงชิงการก าหนดปัญหาท่ีจะน าไปสู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบของนโยบายสาธารณะอีกทั้งเป็นการ
ตอบสนองต่อกลุ่มผลประโยชน์ของตนเองอีกนยัหน่ึงนโยบายสาธารณะจึงเป็นผลผลิตทางสังคมดว้ยเช่นกนัใน
การวิเคราะห์นโยบายเชิงวิพากษจึ์งควรให้ความส าคญักบักระบวนการก าหนดนโยบายและการนิยามปัญหาผา่น
องคป์ระกอบที่ส าคญั 2 ส่วน ประการแรก พิจารณาถึงท่ีมาของประเด็นปัญหานโยบายในลกัษณะของการท าความ
เขา้ใจว่าไดรั้บการตีความเป็นปัญหาสังคมหรือปัญหาเชิงนโยบาย ประการท่ีสอง พิจารณาการถึงประเด็นการ
เคล่ือนตวัของนโยบายท่ีอาจถูกกดทบัไวด้ว้ย ประเด็นทางการเมือง นโยบายทางการเมือง และนโยบายสาธารณะ
เพื่อเผยให้เห็นถึงค่านิยมหรืออุดมการณ์ท่ีถูกซ่อนไวใ้นการด าเนินนโยบายซ่ึงจะตอ้ง วิเคราะห์ วิพากษ์ ในเชิง
เหตุผลให้เห็นถึงความเช่ือมโยงภายใตก้ลไกของนโยบายสาธารณะ โดยแนวทางการวิพากษน์โยบายในปัจจุบนัมี
การศึกษาอยูอ่ยา่งแพร่หลาย ยกตวัอยา่งเช่น แนวคิดทฤษฎีการวิพากษข์องกลุ่มผูศึ้กษากรัมชี (Gramscian) แนวคิด
ทฤษฎีการวิพากษข์องกลุ่มผูศึ้กษาฮาร์เบอร์มาส (Habermasian) แนวคิดทฤษฎีการวิพากษข์องกลุ่มผูศึ้กษาฟูโกต์ 
(Foucauldian) และแนวคิดทฤษฎีการวิพากษข์องกลุ่มผูศึ้กษาฟริเบียร์ (Flyvbjergian) (กมเลศ โพธิกนิษฐ, 2559) 

 

6. สรุป 
 การท าความเข้าใจปรัชญาสังคมศาสตร์ควรเร่ิมต้มจากองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ ภววิทยา 
(Ontology) ทั้งในมุมมองแบบ Foundationalism เช่ือว่าทุกสรรพส่ิงนั้นมีอยู่จริงมนุษยมี์หน้าท่ีเพียงคน้หาความรู้
จากการมีอยู่ของธรรมชาติ (ส่งอิทธิพลถึงส านักปฏิฐานนิยมและส านักสัจนิยม) ขณะท่ีมุมมองแบบ Anti-
Foundationalism ไม่เช่ือว่ามีความจริงอยูบ่นโลกใบน้ีทั้งหมดลว้นถูกสร้างจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษยน์ าไปสู่
ความเช่ือท่ีว่าไม่มีความจริงถูกตอ้งเพียงหน่ึงเดียวความจริงไดถู้กสร้างขึ้นผ่านประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่
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ละปัจเจกบุคคล (ส่งอิทธิพลถึงส านักตีความ) ซ่ึงน าไปสู่ญาณวิทยา (Epistemology) ของการแสวงหาความรู้ท่ี
แตกต่างกนัของส านกัปฏิฐานนิยม ส านกัสัจนิยม และส านกัตีความท่ีไดส่้งอิทธิพลถึงวิธีวิทยา (Methodology) ใน
การศึกษาทั้งเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ  
 จากความสัมพนัธ์ของ ภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา ผูเ้ขียนไดมุ้่งเน้นการศึกษาไปที่ “ต าบลจดัการ
สุขภาพ” จึงไดพ้บว่าปัจจุบนัการศึกษาประเด็นดงักล่าวยงัคงมีขอบเขตการศึกษาอยูอ่ยา่งจ ากดังานศึกษาส่วนมาก
ไดรั้บอิทธิพลจากส านักปฏิฐานนิยมในรูปแบบงานวิจยัเชิงปริมาณขณะท่ีกลุ่มงานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส านักสัจ
นิยมในรูปแบบงานวิจยัเชิงคุณภาพมีการศึกษาเพียงบางส่วนและรูปแบบการวิเคราะห์สามารถพบไดท้ัว่ไปจาก
หัวขอ้การศึกษาอ่ืน ๆ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงมุ่งน าเสนอการศึกษาเชิงวิพากษน์โยบาย (Critical Policy) ท่ีให้ความส าคญั
กบัการเกิดขึ้นของนโยบายสาธารณะหรือทิศทางการขบัเคล่ือนของนโยบายสาธารณะท่ีอาจถูกกดทบัไวด้ว้ยปัจจยั
บางอย่างและไม่ไดถู้กตั้งค  าถามกบัการเกิดขึ้นของนโยบายเพ่ือช่วยส่งเสริมมิติทางการศึกษาทางดา้นนโยบาย
ศาสตร์ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 มุมมองเชิงวิพากษ์ (Critical) สามารถใชศึ้กษาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไม่จ ากดัเพียงแค่ดา้นนโยบายศาสตร์
เท่านั้นแต่ยงัคงต่อยอดและน าไปใชก้บัประเด็นทางสังคมหรือปรากฎการณ์ทางสังคมเพ่ือเป็นการตั้งค  าถามพร้อม
กับวิพากษ์ลงไปบนโครงสร้างทางสังคมแบบเก่าซ่ึงจะน าไปสู่ระเบียบหรือวิธีคิดแบบใหม่ท่ีพฒันาความ
หลากหลายทางความรู้มากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร จังหวดัชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขต 2 จังหวดัชลบุรี จ านวน 399 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถาม  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t- test และ F-test (One-Way ANOVA)  ผล
การศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
จงัหวดัชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม เพศ อายุ และ ระดบัการศึกษา ต่างกนั โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งไม่
แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ี อาชีพ และ รายได ้ต่างกนั โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งต่างกนั  

 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น / การเลือกตั้ง / สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 

ABSTRACT  
This study aimed to study 1) people's opinions on the election of members of the house of 

representatives. Chonburi Province, Region 2 and 2) Compare people's opinions on the election of members of 
the house of representatives Chonburi Province  Region 2  classified by gender  age  education level  occupation, 
monthly income and education the sample group consisted of 399 people who had the right to vote in district 2  
Chonburi Province. Mean standard deviation, t-test and F-test (One-Way ANOVA). People's opinion on the 
election of members of the house of representatives Chonburi Province Region 2, overall  is at the moderate level. 
The results of comparison of public opinion on the election of members of the house of representatives Chonburi 
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Province  area 2 classified by gender  age and education level differ. Overall  there were no different opinions on 
elections. People with different occupations and incomes overall had different views on elections. 

 

Keywords:  Opinions , Election  , Member of the House of Representatives    
 

1. บทน า 
ประชาชนมีความหวงักบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บเลือกและหวงัว่าจะช่วยแกไ้ขปัญหา  บทบาท 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งช่วยเหลือแกไ้ข ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน การพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อสะทอ้น ถึงการให้ความส าคญัและการเอาใจใส่ทุกขสุ์ขของประชาชน เปิดโอกาสไดพ้บปะและรับฟังปัญหา
โดยตรงจากประชาชนเพื่อน าปัญหาไปแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด  การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตท าให ้ผูแ้ทนสามารถดูแลทุกข์
สุขของราษฎรในเขตเลือกตั้งไดท้ัว่ถึง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีความส าคญัย่ิงต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  การลือกตั้งท่ีจดัขึ้นถือเป็นแนวทางในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอนัจะ
ท าให้นานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจยอมรับบทบาทของประเทศไทย จะเห็นว่า การ
ตดัสินใจในการเลือกตั้ง ผูต้ดัสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณค่า ประโยชน์ หรือความส าคญัของทางเลือก
แต่ละอยา่ง  การเลือกตั้งเป็นเคร่ืองมือส าคญัของประชาชนท่ีจะลิขิตอนาคตของประเทศและยืนยนัหลกัการอ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน (เบญจพร อาจวิชัย, 2559) ถึงแม้ในปัจจุบันน้ีกฎหมายจะก าหนดบทบาทของ
ประชาชนไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ก็ตามหาใช่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเขา้ใจอย่างถ่ีถว้นในบทบาทของ
ตนเองท่ีเขียนไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้น ๆ การเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจะมากหรือน้อยนั้น 
ยอ่มสะทอ้นถึงผูน้ าประเทศ ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน รวมถึงสถานศึกษาดว้ยว่ายงัขาดการให้ความรู้ทางการเมืองท่ี
ถูกตอ้งให้กบัประชาชน ส่วนผูท่ี้เขา้ไป เป็นตวัแทนประชาชนยงัด าเนินแนวคิดในการผกูการเมืองติดกบัทุนนิยม 
เอาวตัถุส่ิงของเพียงเล็กน้อย เพ่ือแลกผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติอยู่เช่นเดิม จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนก่อน
การเลือกตั้งแทบทุกคร้ัง นัน่ก็คือ การซ้ือเสียง จนกลายเป็น ค่านิยมท่ีผิด ๆ ของประชาชนไปโดยปริยาย ซ่ึงก่อน
การเลือกตั้งมกัจะไดยิ้นค าพูดท่ีว่า “เงินไม่มา กาไม่เป็น” ซ่ึงโดยทัว่ไปไม่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือ ต่างจงัหวดั 
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นบทสรุปของประชาธิปไตยแบบไทย ๆ หรือไม่มีใครคาดการณ์ได้ถึงอย่างไรทั้งปัจจัยด้าน
การศึกษา ดา้นบทบาทของผูน้ า (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดีบุรีกุล, 2548: 66)   
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ของจงัหวดัชลบุรี พบว่า
พฤติกรรมการเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และผูส้มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสังกัดพรรค
การเมืองต่าง ๆ จ านวน 8 เขตการเลือกตั้ง มีการแข่งขนักนัระหว่างผูส้มคัรท่ีมาจากพรรคการเมืองท่ีส าคญั 3 พรรค 
คือ พรรคประชาธิปัตย ์พรรคเพื่อไทย และพรรคพลงัชล ผูมี้ สิทธิเลือกตั้งในจงัหวดัชลบุรีส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การเลือกตั้งโดยลงคะแนนให้กับผูส้มัครรับเลือกตั้งท่ีสังกัดพรรคการเมืองท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ทาง
การเมืองกบักลุ่มนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ในการเลือกตั้งมีการใชก้ลไกหวัคะแนน หัวคะแนนมีบทบาทส าคญัในการ
ชกัจูงผูมี้สิทธิเลือกตั้งให้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัร บรรยากาศความขดัแยง้ทางการเมืองในระดบัประเทศ 
ระหว่างกลุ่มเส้ือเหลืองกบัเส้ือแดง ความขดัแยง้ดงักล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งของผูมี้
สิทธิเลือกตั้งในจงัหวดัชลบุรี มีผลท าให้เกิดพรรคพลงัชล เขตการเลือกตั้ง จ านวน 8 เขต ท่ีมีพ้ืนฐานคะแนนจดัตั้ง
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการเลือกตั้ง พรรคพลงัชลไดรั้บการเลือก 6 ท่ีนัง่ จากจ านวน 8 เขตการเลือกตั้ง 
ในขณะท่ีผูส้มคัรจากพรรคประชาธิปัตย ์และพรรคเพื่อไทย ไดรั้บเลือกพรรคละ 1 ท่ีนั่ง ความส าเร็จของพรรค
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พลงัชลมาจากปัจจยัส าคญัคือ ความเกรงใจท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีต่อพรรคพลงัชล และความสัมพนัธ์ในเชิงอุปถมัภ์
ภายใตเ้ครือข่ายการเมืองทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี แมว่้าผูมี้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่จะมีความนิยมในตวันโยบายของ
พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตยก์็ตาม สังเกตไดจ้ากคะแนนเสียงในระบบเขตเลือกตั้งท่ีมีความแตกต่างกบั
คะแนนเสียงในระบบบญัชีรายช่ือ พฤติกรรมการเลือกตั้งของผูท่ี้ลงคะแนนในช่องไม่ประสงค์เลือกผูใ้ด หรือ
โหวตโน มีผลต่อผูส้มคัรจากพรรคประชาธิปัตย์ (วิเชียร ตนัศิริมงคล, 2555)  ในการเลือกตั้งในปี 2562 ท่ีผ่านมา 
จงัหวดัชลบุรี ไดแ้บ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น 8 เขต  มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  1,155,295  คน  
แต่มีผูม้าใชสิ้ทธ์ิจ านวน 818,271 คน  คิดเป็น  70.83%  จ านวนผูไ้ม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด 15,155 คน  คิดเป็น 1.85%  
จ านวนบตัรเสีย  39,811 ใบ  คิดเป็น 4.87%  จะเห็นไดว่้า การเลือกตั้งในคร้ังน้ีประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งบางส่วน
ยงัไม่ให้ความสนใจในการเลือกตั้งอย่างเตม็ท่ี ส่งผลให้ผูไ้ม่มาใชสิ้ทธ์ิไม่เต็ม 100 %  และยงัท าให้มีบตัรเสียเป็น
จ านวนมาก  แสดงให้เห็นว่าผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในจงัหวดัชลบุรียงัขาดแรงจูงใจในการเลือกตั้ง  ฉะนั้นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการเลือกตั้งควรรณรงคป์ระชาสัมพนัธเ์พื่อสร้างแรงจูงใจในการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง และช้ีแจงผลเสีย
ในการไม่ไปเลือกตั้งในแต่ละคร้ัง  (ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัชลบุรี, 2562)   

จากท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาในฐานะผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใน จงัหวดัชลบุรี เขต 2 มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัชลบุรี เขต 2 เพื่อน า
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผนในการเลือกตั้งในคร้ังต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) ศึกษาความคดิเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2  
(2) เปรียบเทียบความคดิเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2  

จ าแนกตาม เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ และ รายไดต้่อเดือน   
 (3) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อการตดัสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบรีุ 
เขต 2        
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2  ไดแ้ก่ ทวี  เลรามญั (2550)  สงวน ค ารศ (2551)   ธรณิศวร์  จิตขวญั 
(2552) อรสา หนูกระแสร์ (2557) และ พิสิทธ์ิ  อุดชาชน และคณะ (2558)  ไดใ้ห้ความหมายไวว่้า ความคิดเห็น
ความคิดเห็นการแสดงออกท่ีเกิดจากความรู้สึกภายในต่าง ๆ ซ่ึงความรู้สึกภายในนั้นอาจเป็นเพียงเจตคติหรือความ
เช่ือหรือความนิยม เจตคติความเช่ือ โดยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเลือกตั้ง ประกอบดว้ย ดา้นคุณลกัษณะของ
ผูส้มคัร ดา้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง  ดา้นนโยบายของผูส้มคัร ดา้นพรรคท่ีสังกดัของผูส้มคัร ดา้นส่ือบุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการเลือก และงานวิจยัท่ีระบุว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการเลือกตั้ง พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ยงัมีผลและอาจไม่มีผลต่อความคิดเห็น 
ได้แก่   นภาพร หม่ืนจง (2559) พนัต ารวจโทหญิง ชุติมา ศิริเมธาวี (2560) ลักคนา   ถูระบุตร  และ บัญชา 
วิทยอนันต์  (2560) ดงันั้น เพ่ือน าขอ้คน้พบดงักล่าวมาทดสอบซ ้ า ผูวิ้จยัจึงก าหนดสมมติฐานการศึกษาวิจยั คือ 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแตกต่างกนั  จึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัรูปภาพท่ี 1  

http://dspace.lib.buu.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3+%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
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        ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจยั  
 

4. วิธีการวิจัย 
 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขต 2 จงัหวดัชลบุรี  จ านวน 109,704 

คน ค านวณขนาดตวัอย่างไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดงัสูตรส าเร็จของ Taro Yamane (Yamane,1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน  399 คน  ผูวิ้จยัเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยการสุ่มเก็บแบบสอบถามตามรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งใน 
เขต 2 จนครบตามจ านวน    

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถาม ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ลกัษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ใน 5 ดา้น จ านวน 30 ขอ้  
ระดบัความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  
จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 0.945 เก็บแบบสอบถาม ช่วงวนัจันทร์-วนัศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น. และ                   
วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์2 ช่วงเวลา คือ  เวลา 09.00-11.00 น. และ 15.00-18.00 น . ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บแบบสอบถามดว้ย
ตนเองจนครบทุกฉบบั 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติบรรยายท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมติฐานใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีตวัแปรสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนเป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน  มีอายุ 18-25 ปี  ระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
อาชีพคา้ขาย  และมีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่า  10,000 บาท      

5.2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จังหวดัชลบุรี เขต 2  พบว่า 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.04, S.D. = 0.24)  เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นนโยบายของผูส้มคัร (x̅ = 3.53, S.D. = 0.46) มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น 
คือ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  (x̅ = 3.50, S.D. = 0.47) ด้านส่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก (x̅ = 3.11,                      

ปัจจัยส่วนบุคคล   
      1. เพศ  
      2. อายุ 
      3. ระดบัการศึกษา   
      4. อาชีพ  
      5. รายไดต้่อเดือน   

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร  จงัหวดัชลบุรี เขต 2 ดงัน้ี  
(ยงยทุธ พงษศ์รี, 2561) 
1. ดา้นคุณลกัษณะของผูส้มคัร  
2. ดา้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง  
3. ดา้นนโยบายของผูส้มคัร  
4. ดา้นพรรคท่ีสังกดัของผูส้มคัร  
5. ดา้นส่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก 
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S.D. = 0.73)  และดา้นพรรคท่ีสังกดัของผูส้มคัร(x̅ = 2.73, S.D. = 0.60) ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือ ดา้น
คุณลกัษณะของผูส้มคัร (x̅ = 2.35, S.D. = 0.40) ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2    

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2   

ระดับความคิดเห็น 

 x̅ S.D. แปลผล 

1.ดา้นคุณลกัษณะของผูส้มคัร 2.35 0.40 นอ้ย 
2.ดา้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 3.50 0.47 ปานกลาง 
3.ดา้นนโยบายของผูส้มคัร 3.53 0.46 มาก 
4. ดา้นพรรคท่ีสังกดัของผูส้มคัร 2.73 0.60 ปานกลาง 
5.ดา้นส่ือบุคคลท่ีมีอทิธิพลต่อการเลือก 3.11 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.24 ปานกลาง 
 
5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2 พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้ง
ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนอาชีพและรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ                       
การเลือกตั้งแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตารางท่ี  2  เปรียบเทียบความคดิเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2    
โดยรวมและรายดา้น 

                      ปัจจัยส่วนบุคคล 
         รายด้าน 

เพศ t อาย ุ F การศึกษา F อาชีพ F 
รายได้ต่อ
เดือน 

F 

1. ดา้นคุณลกัษณะของผูส้มคัร .47 .39 .22 .37 .61 .11 .25 .01* .54 .00* 

2. ดา้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง .28 .31 .48 .19 1.17 .07 1.18 .11 .29 .09 

3. ดา้นนโยบายของผูส้มคัร .67 .61 .19 .03* .27 .04* .14 .00* .66 .31 

4. ดา้นพรรคท่ีสังกดัของผูส้มคัร .34 .38 1.07 .27 1.11 .27 .01* .04* 2.97 .01* 

5. ดา้นส่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ            
การเลือก 

.51 .27 .20 .14 .13 .14 3.02 .07 1.47 .02* 

โดยรวม 1.55 .21 1.84 .12 2.14 .08 3.11 .03 3.21 .02 

*แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

6. อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองน้ีมีประเด็นในการอภิปรายผล ดงัน้ี  
 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2  โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะ ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรม ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความส าคญักบัอาชีพและรายไดม้ากกว่าการเมือง  

2. ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัท าให้ความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรต่างกนั ดงัน้ี  
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2.1 ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ เลือกตั้ง ไม่แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ประชาชนมีสิทธิเสรีในการแสดงความคิดเห็นต่อการเมืองไดอ้ยา่งเสรี โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 
สอดคลอ้งกบังาน ลกัคนา   ถูระบุตร  และ บญัชา วิทยอนนัต ์ (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส) กรณีศึกษา อ าเภอโนนไทย จังหวดั
นครราชสีมา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังาน นภาพร หม่ืนจง (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัระยอง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2559 ผล
การเปรียบเทียบ พบว่า เพศ อายุ   ต่ างกัน โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัระยอง   

2.2 ประชาชนท่ีมี อาชีพ และ รายไดต้่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาชนท่ีมีอาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ต่างก็มีการตัดสินใจในการเลือกตั้งผูส้มัคร
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสังกดัในพรรคท่ีต่างกนั ซ่ึงแต่ละคนก็จะมีคุณสมบติั ความสามารถ หรือเป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั ก็ตอ้งการให้ บุคคลท่ีตนช่ืนชอบไดรั้บการเลือกตั้ง เพ่ือเขา้
ไปด ารงต าแหน่งส าคญั ท่ีสามารถตอบสนองนโยบาย และให้ความช่วยเหลือหรือเอ้ือกับอาชีพของตนจาก
แนวนโยบายของพรรค  สอดคล้องกับงาน ทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ                      
การตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559  ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า  อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีการตัดสินใจต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดัเพชรบุรีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคลอ้งกบังาน  นภาพร หม่ืนจง (2559) ได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัระยอง : ศึกษาในห้วงเวลาปี 
พ.ศ. 2559 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อาชีพ ต่างกัน โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั ระยอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   3.ขอ้เสนอแนะต่อการตดัสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัชลบุรี เขต 2        
ควรมีสิทธ์ิเขา้ไปสังเกตการณ์ใกล้ๆ กบัหน่วยเลือกตั้งได ้ ควรมีการตรวจตราอย่างเขม้งวดในคืน

สุดทา้ยก่อนการเลือกตั้ง  ควรมีรางวลัน าจบัผูท่ี้ขายสิทธ์ิขายเสียง  ควรมีนโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวไร่ 
ชาวนา และจะตอ้งสามารถผลกัดนัให้เป็นจริง 

     

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ควรมีนโยบายส่งเสริมความรู้ดา้นประชาธิปไตยให้กบัประชาชน โดยเฉพาะสิทธิของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยและรณรงคใ์หป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  
 2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรม ร่วมเสนอแนะดา้นต่าง ๆ 
ทางการเมือง  
 3. ควรรณรงคใ์ห้ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในตวัผูส้มคัรมากกว่าการไดรั้บการเอ้ือประโยชน์อ่ืน               
ทั้งทางตรงและทางออ้มจากผูส้มคัรหรือหวัคะแนนและรณรงคใ์หป้ระชาชนรู้ถึงขอ้เสียในการซ้ือสิทธิขายเสียง
อยา่งสม ่าเสมอ  
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 4. ควรสร้างความตระหนกัในการไปใชสิ้ทธิใชเ้สียงมากย่ิงขึ้น และควรมีการตรวจสอบ รายช่ือ
ก่อนการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งทุกคร้ัง  
 5. ควรสร้างความร่วมมือกบัประชาชน การเสริมสร้างประชาชนในกิจกรรมการปกครอง ทอ้งถ่ิน 
คอยเป็นหูเป็นตา คอยตรวจสอบ หากพบการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้แจง้หน่วยงานท่ี รับผิดชอบทนัที 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
        1. ควรท าการวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนตอ่การเลือกตั้ง โดยเก็บขอ้มูลแบบการ

สัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่ม ในชุมชนกบัผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง   
        2. ควรท าการวิจยัพิจารณาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกตั้ง เช่น ศาสนา ความรู้สึกต่อ 

การเลือกตั้ง เพ่ือพิจารณาตวัแปรความสัมพนัธ์ต่อไป  
        3. ควรท าการวิจยัในแง่ของพฤติกรรมการเลือกตั้ง หรือวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชน  
        4.ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกผูส้มคัร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขตเลือกตั้ง

อื่น ๆ  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัของปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรม
ท่ีดิน2) ระดบัของประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัการบริหารจดัการกบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน ประชากรในการศึกษา
คร้ังน้ีคือ บุคลากร ข้าราชการ ในกองการเจ้าหน้าท่ี จ านวน 84 คนใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรม
ท่ีดิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากโดยพบว่าดา้นการแสวงหาผูน้ ามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดรองลงมาคือดา้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรดา้นการก าหนดแผนและเป้าหมาย และดา้นการส่ือสาร 2) ประสิทธิผลการบริหาร
จดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า ดา้นการเพ่ิมโอกาสในการแกไ้ขปัญหา 
ดา้นการพึ่งพาตนเอง และดา้นจดัการทรัพยากรในองคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด รองลงมา ดา้นการ
เรียนรู้ และ 3) ปัจจัยการบริหารจัดการกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน                            
มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพบว่า ดา้นการก าหนดแผนและ
เป้าหมาย มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน สูงกว่าทุกดา้น  

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล ปัจจยัการบริหารจดัการ กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of managerial factors of Personnel Division, 
Department of Lands, 2) examine the level of managerial effectiveness of Personnel Division, Department of 
Lands, and 3) examinerelationship between management factors and management effectiveness of Personnel 
Division, Department of  Lands. Population used in this study was 84 officers of Personnel Division. Instrument 
used to collect data was questionnaire. Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation 
and Pearson's product moment correlation coefficient. The study revealed that 1)managerial factors of Personnel 
Division, Department of Lands had an overall opinion at the high level, it was found that  leadership seeking was 
the highest average, followed by personnel involvement, planning and targeting, and communication, 2)  
managerial effectiveness of Personnel Division, Department of Lands was overall at the high level, it was found 
that opportunity enhancing for problem solving, self-reliance and organizational resource managerial had the 
opinion at the highest level, followed by learning, and 3) managerial factors and managerial effectiveness of 
Personnel Division, Department of Lands were related at the lowest level at the statistically significant level of 
0.01, which found that planning and targeting were related to managerial effectiveness of Personnel Division, 
Department of Lands higher than in all aspects. 
 
Keywords: Effectiveness, Managerial Factors, Personnel Division, Department Of Lands 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 องค์การท่ีจะประสบความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จะตอ้งมีหลกัการบริหารและการจดัการ
องคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งองคก์ารภาครัฐหรือเอกชน ผูน้ าหรือผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้ง 
มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทศัน์ และแนวทางในการบริหาร เพื่อน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จในทุก ๆ ดา้น  
ในการบริหารงานนอกจากจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการบริหารและการจดัการแลว้ ควรมีความรู้ความเขา้ใจองคก์าร
คน และการเปล่ียนแปลงดว้ย ทั้งน้ี ส่ิงส าคญัในการบริหารจดัการ คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคก์ารท่ีมี
ประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผล องค์การท่ีมีประสิทธิผลย่อมก่อให้เกิดผลส าเร็จ ส่งผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์าร (สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2543) 

 กรมท่ีดินมีการปรับปรุงการบริหารราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้ประชาชน
เกิดความมัน่ใจ ศรัทธาและไวว้างใจในการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือพฒันาศกัยภาพและความสามารถ
ของบุคลากรพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยน าเกณฑ์การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (GG) การประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณ (PART) การบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมภายใน รวมทั้งการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานท่ี
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือคาดไม่ถึงและปรับ
แผนปฏิบติัการให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์อยูเ่สมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดการพฒันาปรับปรุงกระบวน
การท างานมีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการและสร้างการบูรณาการกบัระบบงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ(กรมท่ีดิน, 2560) กองการเจา้หน้าท่ี เป็นส่วนหน่ึงในการท างานของ
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กรมท่ีดิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกบัการวางแผนอตัราก าลงั การจดัโครงสร้างและพฒันาระบบงาน 
การปรับปรุงส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้งโอน 
โยกยา้ย สับเปล่ียน การออกจากราชการ ทะเบียนประวติั การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
งานข้อมูลบุคคล งานสวสัดิการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ การ
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรท่ีส่วนราชการอื่นจัด การให้ข้าราชการ               
ลาศึกษาต่อและจดัส่งขา้ราชการไปรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ส่วนของประสิทธิผลในการบริหาร
จดัการนั้นประชาชนมีความเช่ือมัน่ในระบบงานบริการดา้นท่ีดินท่ีมีมาตรฐานสากลกลยุทธ์ พฒันาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนในส านกังานท่ีดินสู่เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (กรมท่ีดิน, 2560) 
 จากงานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการ พบว่า ปัจจยั
ดา้นภาวะผูน้ า วฒันธรรมองคก์าร การจดัการความรู้ การจดัการทรัพยากรมนุษย์ (วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์, 2560) 
ทรัพยากรการบริหาร วฒันธรรมองคก์าร การมีส่วนร่วมและสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร (ธณัฐพล 
ชอุ่ม, 2558) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารจดัการ รวมทั้งบรรยากาศ  ของ
องคก์ร (จิตติ กิตติเลิศไพศาล ,2551) มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหาร ดงันั้น เพื่อให้กองการเจา้หน้าท่ี 
กรมท่ีดินมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ท าให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในระบบบริการด้านท่ีดินท่ีมี
มาตรฐานสากล ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน
เพื่อจะได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการของกองการเจ้าหน้าท่ี                   
กรมท่ีดิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของผูบ้ริหาร ท่ีจะต้องใช้วิธีการบริหารท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากรและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร เพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถ
ของบุคลากรอันจะส่งผลให้บุคลากร ข้าราชการ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น                   
ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จให้กบักองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) ศึกษาระดบัของปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
(2) ศึกษาระดบัของประสิทธิผลการบริหารของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
(3)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการกบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการ

เจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเร่ืองของการกระท าใดๆ หรือความพยายามใดๆ ท่ีมีความ                               

มุ่งหมายจะไดรั้บผลอะไรสักอยา่งให้เกิดขึ้น การกระท าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต ่าเพียงใดขึ้นกบัว่า 
ผลท่ีได้รับนั้นตรงครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้พลงังานน้อยเพียงใดโดยประสิทธิผลของ
องค์การเน้นไปท่ีผลรวมขององค์การ โดยเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์การ ว่าประกอบดว้ยตวับ่งช้ี                    
5 ดา้น คือ 1) การผลิตท่ีไดผ้ลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดต้รงกบัความตอ้งการขององคก์าร 2) ความพึง
พอใจของสมาชิก 3) องค์การมีกลไกท่ีดี สามารถปรับเปล่ียนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
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เปล่ียนแปลงไปทั้ งภายในองค์การและภายนอกองค์การ  4) การพัฒนาท่ีต่อเน่ืองมีการเพ่ิมพูนศักยภาพ
ความสามารถขององค์การให้เจริญก้าวหน้าตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม5).การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดมีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใช้ปัจจัยทรัพยากรได้คุ ้มค่ า (Gibson, Ivancevich&Donnelly,1988)
นอกจากน้ี Arnold& Feldman (1986) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ(OrganizationEffectiveness) หมายถึง
ระดบัของการปฏิบติังานท่ีองคก์ารคาดหวงั หรือวางแผนไว ้สามารถบรรลุหรือส าเร็จลุล่วงไปได ้นอกจากนั้น                
ยงัได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การท่ีมีประสิทธิผล ได้แก่ 1) การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth)                            
2) การไดม้าซ่ึงทรัพยากรทางการจดัการ 3) ความสามารถในการปรับตวั 4) นวตักรรม คือ ความสามารถของ
องค์การในการคิดส่ิงใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ 5) ผลิตภาพการให้บริการ และ 6) ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) 
การส่ังการ (Leading/Directing) หรืออ านวยการและควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับ
ทรัพยากรขององคก์ร (6 M’s) ไดแ้ก่ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุหรือวตัถุดิบ (Material)การจดัการ/การบริหาร
ระบบ (Management)เคร่ืองจักร (Machine) และขวัญและก าลังใจของบุคคล (Morale) เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และดว้ยจุดมุ่งหมายส าคญัในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลครบถว้น(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545)การบริหารจดัการ สามารถก าหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงก็หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีท าหน้าท่ีในการ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเขา้ท างาน การส่ังการ และการควบคุมการท างาน เพ่ือให้กิจกรรมของ
องคก์รด าเนินไปตามวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัปัจจยัในการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร และมีการปฏิบติัการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว ้
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการคน้ควา้งานวิจยัท่ีมีผูเ้คยวิจยัเก่ียวกบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี 
กรมท่ีดินเพ่ือเป็นแนวทางการวิจยัคร้ังน้ี พบว่ามีผลงานศึกษาวิจยับางส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกล้เคียงกับการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้พ่ือประกอบในการก าหนดกรอบการวิเคราะห์ในส่วนของตวัแปรตน้และ
ตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจัยการบริหารจัดการด้านการก าหนดแผนและเป้าหมาย จิตติ กิตติไพศาล (2551) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์าร : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร พบว่า การวางแผนกล
ยทุธ์เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ร  (จีรนุช สีทา, 2559 ; แดนไชย ต๊ะวไิชย, 2561) 

ปัจจัยการบริหารจัดการด้านการแสวงหาผู้น าวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์  (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า การจดัการ
ความรู้ การจดัการทรัพยากรมนุษยมี์อิทธิพลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน(ชนพงษ ์อาภรณ์พิศาล , 
2560;กมลลกัษณ์ ยินดียม,2556; ธณัฐพล ชอุ่ม, 2558) 

ปัจจัยการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรชนพงษ ์อาภรณ์พิศาล (2560) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย พบว่าปัจจยัดา้น
ภาวะผูน้ า และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารจดัการไดร้้อยละ 55  (ธณัฐ
พล ชอุ่ม, 2558;จีรนุช สีทา, 2559;ชนพงษ ์อาภรณ์พิศาล,2560) 
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ปัจจัยการบริหารด้านการส่ือสารกมลลกัษณ์ ยินดียม (2556) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการบริหาร
องค์การตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา พบว่า 
ปัจจัยส าคัญท่ีสามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารองค์การของเทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน 
ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประสิทธิผลการบริหารด้านการเรียนรู้กมลลกัษณ์ ยินดียม (2556) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการ
บริหารองคก์ารตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา 
พบว่าประสิทธิผลการบริหารองคก์ารตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดีดา้นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  

ประสิทธิผลการบริหารด้านการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา เอกชัย ค้าผล (2558) ศึกษาเร่ือง                 
การบริหารระบบคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลดา้นผูมี้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรคต์ดัสินใจ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล อยูใ่นระดบัมาก 

ประสิทธิผลการบริหารด้านการพึ่งพาตนเองชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ประสิทธิผล                   
การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย ดา้นการพึ่งพาตนเองไดมี้ค่าเฉล่ียสูงสุด 

ประสิทธิผลการบริหารด้านการจัดการทรัพยากรในองค์กรธณัฐพล ชอุ่ม (2558) ศึกษาเร่ือง              
การบริหารจดัการท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ี
สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจดัการเทศบาลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ประกอบดว้ย  ทรัพยากร
การบริหาร การมีส่วนร่วม และสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร(แดนไชย ต๊ะวิไชย , 2561; วีระโชติ                    
ชุณหรุ่งโรจน์ , 2560;กมลลกัษณ์ ยินดียม, 2556)ผูวิ้จยัจึงน าตวัแปรเหล่าน้ีมาศึกษา ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการกบัประสิทธิผลการบริหารจดัการ 

ตวัแปร 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กมลลกัษณ์ 
ยินดียม 
(2556) 

แดนไทย 
ต๊ะวิไชย 
(2561) 

จีรนุช 
สีทา 
(2559) 

เอกชยั 
คา้ผล 
(2558) 

ธณัฐ 
พลชอุ่ม 
(2558) 

วีระโชติ 
ชุณหรุ่งโรจน์  

(2560) 

ชนพงษ ์
อาภรณ์
พิศาล 
(2560) 

จิตติ 
กิตติเลิศ
ไพศาล 
(2551) 

ปัจจัยการบริหารจัดการ         

การก าหนดแผน 
และเป้าหมาย 

 ✓ ✓     ✓ 

การแสวงหาผูน้ า ✓    ✓ ✓ ✓  

การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

  ✓  ✓  ✓  

การส่ือสาร ✓        

ประสิทธิผลการบริหาร         

การเรียนรู้ ✓        

การเพ่ิมโอกาสในการ
แกไ้ขปัญหา 

 ✓       

การพ่ึงพาตนเอง       ✓  

การจดัการทรัพยากรใน
องคก์ร 

✓ ✓   ✓ ✓   
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

 
 

 
 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

  
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 ปัจจยัการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรม
ท่ีดิน  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 แบบแผนการวิจัย 
  การวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
  4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร ขา้ราชการในกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน จ านวน 84 คน 
 4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย แบบสอบถาม (Questionnaire) 
จ านวน 3 ส่วน ดงัน้ีส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจรายการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน 16 ขอ้ และส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการบริหารจดัการ
ของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และน้อยท่ีสุด จ านวน 16 ขอ้ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ โดยค านวณดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดว้ยวิธีของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.898 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามให้กบับุคลากรและขา้ราชการกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินระว่างวนัท่ี 15 
สิงหาคม –15 กนัยายน พ.ศ. 2563 ไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน 84 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
   4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติบรรยายท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)โดยก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน 

1. การก าหนดแผนและเป้าหมายของบุคลากร 
2. การแสวงหาผูน้ า 
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
4. การส่ือสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน 

1. การเรียนรู้ 
2. การเพ่ิมโอกาสในการแกไ้ขปัญหา 
3. การพ่ึงพาตนเอง 
4. การจดัการทรัพยากรในองคก์ร 

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

477 

5. ผลการวิจัย 
 1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.24 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.14 
มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.76 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 48.81  

2. ระดบัความคิดเห็นปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก (X̅= 4.18, S.D. = 0.28) โดยพบว่า ดา้นการแสวงหาผูน้ า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X̅= 4.18, S.D. = 0.28)
รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร (X̅= 4.19, S.D. = 0.35) ด้านการก าหนดแผนและเป้าหมาย                       
(X̅= 4.13, S.D. = 0.34) และดา้นการส่ือสาร (X̅= 3.97, S.D. = 0.17) ตามล าดบัปรากฏดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
ขอ้ท่ี ปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน X̅ S.D. แปลผล ล าดบัท่ี 

1 ดา้นการก าหนดแผนและเป้าหมาย 4.13 0.34 มาก 3 
2 ดา้นการแสวงหาผูน้ า 4.22 0.39 มาก 1 
3 ดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 4.19 0.35 มาก 2 
4 ดา้นการส่ือสาร 3.97 0.17 มาก 4 

รวม 4.18 0.28 มาก  

  
 3. ระดบัความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการของกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X̅ = 4.43, S.D. = 0.47) ถา้พิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า ด้านการเพ่ิมโอกาสในการแกไ้ขปัญหา ดา้น
การพึ่งพาตนเอง และดา้นจดัการทรัพยากรในองคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด (X̅ = 4.44, S.D. = 0.48)
รองลงมา ดา้นการเรียนรู้(X̅ = 4.40, S.D. = 0.44)ปรากฏดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
ขอ้ท่ี ประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี  

กรมท่ีดิน 
X̅ S.D. แปลผล ล าดบั 

1 ดา้นการเรียนรู้ 4.40 0.44 มาก 2 
2 ดา้นการเพ่ิมโอกาสในการแกไ้ขปัญหา 4.44 0.48 มาก 1 
3 ดา้นการพ่ึงพาตนเอง 4.44 0.48 มาก 1 
4 ดา้นการจดัการทรัพยากรในองคก์ร 4.44 0.48 มาก 1 

รวม 4.43 0.47 มาก  

  
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการบริหารจดัการกบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกอง

การเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินพบว่า มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01โดยพบว่า 
ด้านการก าหนดแผนและเป้าหมาย มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการของกองการเจ้าหน้าท่ี                   
กรมท่ีดิน สูงกว่าทุกดา้นดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการกบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี 
กรมท่ีดิน 

 ดา้นการก าหนด
แผนและ
เป้าหมาย 

ดา้นการ
แสวงหาผูน้ า 

ดา้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร 

ดา้นการ
ส่ือสาร 

ประสิทธิผล
การบริหาร
จดัการ 

ดา้นการก าหนดแผนและเป้าหมาย 1 0.783** 0.891** 0.276* 0.428** 
ดา้นการแสวงหาผูน้ า  1 0.980** 0.179 0.286** 
ดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร   1 0.219* 0.345** 
ดา้นการส่ือสาร    1 0.275* 
ประสิทธิผลการบริหารจดัการ     1 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 
 

6. อภิปรายผล  
 1. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินโดยรวมมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการแสวงหาผูน้ า  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อาจเน่ืองจาก ผู ้บริหารของกอง                         
การเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัการบริหาร สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
กบัการท างาน ซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริหารมีทกัษะและความสามารถเหมาะแก่การจะเป็นผูน้ า ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละดา้น
ดงัน้ี  
  1) ดา้นการก าหนดแผนและเป้าหมายโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ถา้พิจารณา เป็นราย
ข้อ พบว่า บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดินเห็นว่า มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดตวัช้ีวดัภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดมี้การก าหนดกิจกรรม สอดรับ
กบัแผนการด าเนินงานของบุคลากร และมีแนวทางในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล มีความคิดเห็นเท่ากนัทุก
ขอ้ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า กองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติังาน ท าให้องคก์ารบรรลุผลส าเร็จท่ีคาดหวงัไวใ้นการด าเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจ 
  2) ด้านการแสวงหาผูน้ าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดินเห็นว่า ผูบ้ริหารของท่านมีการผลกัดันให้เห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของการเป็นผูน้ า ผูบ้ริหารของท่านมีความสามารถและทกัษะความรู้ท่ีดีเหมาะแก่การจะเป็นผูน้ า และ
ผูบ้ริหารของท่านมีการให้อิสระในการตดัสินใจแก่สมาชิก มีความคิดเห็นสูงเท่ากนัทุกขอ้ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า 
ผูบ้ริหารของกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน    มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ในการบริหาร มีทศันคติในการ
บริหารแบบประชาธิปไตย มีการสร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมบริหารงานในหน่วยงาน 
 3) ดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ถา้พิจารณา เป็นรายขอ้ 
พบว่า บุคลากร ขา้ราชการในกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินเห็นว่า มีการให้คนในองคก์รเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เสนอ ด าเนินการในกิจกรรมของกองการเจา้หนา้ท่ีและมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนนโยบาย
ในการปฏิบติัการประจ าปี มีความคิดเห็นสูงสุด ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินมีการท างานเป็น
ทีม อาศยัความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและ 
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  4) ดา้นการส่ือสารโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ถา้พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บุคลากร 
ขา้ราชการในกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินเห็นว่า มีการเผยแพร่ข่าวสารท่ีให้เป็นประโยชน์ มีความคิดเห็นสูงกว่า
ทุกขอ้ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่ากองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินมีการเผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ ผ่านส่ือต่างๆ และจดั
กิจกรรมต่างๆ ท าให้บุคลากรไดรั้บความรู้ท่ีเป็นประโยชน์  
 2. ระดบัความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการของกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ถา้พิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการเพ่ิมโอกาสในการแกไ้ขปัญหา ดา้นการพ่ึงพาตนเอง และดา้น
จดัการทรัพยากรในองคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกมลลกัษณ์ ยินเดียม (2556) 
ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารองคก์ารตามหลกัการ บริหารจดัการท่ีดี : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในพ้ืนท่ี
บริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลต าบลในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายแดนไทย-กมัพูชา โดยรวมมีความส าเร็จมากซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี  
 1)  ดา้นการเรียนรู้โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ถา้พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า บุคลากร 
ขา้ราชการ ในกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินเห็นว่า เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหว่างบุคลากรดว้ยกนั มีความ
คิดเห็นสูงกว่าทุกขอ้ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า  กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน มีวฒันธรรมองคก์รท่ีสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน 
 2) ดา้นการเพ่ิมโอกาสในการแกไ้ขปัญหาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ถา้พิจารณา เป็น
รายขอ้ พบว่า บุคลากร ขา้ราชการในกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินเห็นว่า ไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา มีความ
คิดเห็นสูงกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า กองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน มีการปรับตวัให้ทนักบัสภาพแวดล้อม                 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากผลของการเปล่ียนแปลงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของ
หน่วยงานได ้
 3) ดา้นการพึ่งพาตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ถา้พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สร้างงาน สร้างเงิน                 
สร้างคุณภาพชีวิตให้คนในบุคลากรมากขึ้น มีความคิดเห็นสูงสุดทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
มีการจดัระบบท่ีเอ้ืออ านวยเพ่ือให้บคุลากรขา้ราชการในกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดินสามารถด าเนินการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเองในการด ารงชีวิต ความสามารถในการด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระมัน่คง สมบูรณ์  และ 
 4) ดา้นจดัการทรัพยากรในองคก์รโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ถา้พิจารณา เป็นรายขอ้ 
พบว่า บุคลากร ขา้ราชการในกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดินเห็นว่า ท าให้ควบคุมการใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่า                   
มีความคิดเห็นสูงกว่าทุกขอ้ ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า กองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน มีการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถควบคุมการใชอ้ยา่งเพียงพอและคุม้ค่า 

4. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างปัจจยัการบริหารจดัการกบั
ประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั.0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่า ดา้นการก าหนดแผนและเป้าหมาย             
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน สูงกว่าทุกดา้น ทั้งน้ีแสดงให้
เห็นว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดแผนและเป้าหมาย ดา้นการแสวงหาผูน้ า และดา้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร เพ่ิมขึ้น ประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดินก็จะเพ่ิมขึ้นดว้ย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอกชยั คา้ผล (2558) ศึกษาเร่ือง การบริหารระบบคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า การบริหารระบบคุณภาพส่งผล
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ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีระดบั 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน ดา้นการส่ือสาร มี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้น กองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน ควรมีการประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งต่อเน่ือง 
และควรเพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสาร เช่น Email, Intranet อย่างสม ่าเสมอ อาจส่งผลให้ประสิทธิผล                          
การบริหารจดัการของการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน เพ่ิมขึ้นเช่นกนั 

(2) จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ ดา้นการก าหนดแผนและเป้าหมาย ดา้นการ
แสวงหาผูน้ า ดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และดา้นการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหาร
จดัการของกองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน ดงันั้น กองการเจา้หน้าท่ี กรมท่ีดิน ควรมีการก าหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผูบ้ริหารควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มามีบทบาทในการพฒันาเน้นให้คนใน
องคก์รเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอด าเนินการในกิจกรรมกองการเจา้หนา้ท่ี และเพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสาร 
เช่น Email, Intranet อาจส่งผลให้ประสิทธิผลการบริหารจดัการของการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน เพ่ิมขึ้นเช่นกนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
(2) ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการในมิติอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการ

ของกองการเจา้หนา้ท่ี กรมท่ีดิน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) กรณีศึกษาส านักงาน     
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ติดตามตัว (EM) 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
(EM)จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ประชาชนท่ีมารับบริการส านักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ผลการวิจัย ความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)    
โดยภาพรวมเห็นดว้ยระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความคิดเห็นล าดบั
ท่ี 1 คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ล าดบัที่ 2 คือ ดา้นประเภทของคดีท่ีเหมาะสมต่อการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ติดตามตวั ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นระยะเวลาในการควบคุม ล าดบัท่ี 4 คือ ดา้นอุปกรณ์และระบบท่ีน ามาใช้ในการ
ควบคุมตวั ล าดบัท่ี 5 คือ ดา้นกฎหมายและล าดบัสุดท้าย คือ ดา้นค่าใช้จ่าย ตามล าดบั การทดสอบสมมติฐาน    
การวิจยั พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั 
(EM) โดยรวมและรายด้าน ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05            
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอื่น ไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น / อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั / ส านกังานคุมประพฤติ 
 

mailto:usetoday@hotmail.com
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare people’s opinion towards EM  classified by 
personal factors. The samples were 375 people collected by used questionnaire. The analytical statistics consisted 
of percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. The finding showed that the people opinion 
towards Electronic Monitoring is rated high. When considered by aspect, it was found that the officer performance 
is rated the highest, followed by the type of case suitable for the use of electronic monitoring equipment, the 
duration of the operation, the equipment and the system used in the control, the legal aspects, and the expenses, 
respectively. The research hypothesis testing found that the people who had different monthly income in overall 
and in the aspect of officer performance had the different opinion towards Electronic Monitoring (EM). Other 
personal factors have no relationship with public opinion of Electronic Monitoring (EM) with statistical 
significance at .05. 
 
Keywords : Opinion / Electronic Monitoring / Probation Office 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 30) พ.ศ. 2558                

ไดก้ าหนดให้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีสามารถตรวจสอบหรือจ ากดัการเดินทางของ      
ผูถู้กปล่อยชัว่คราว เพื่อเป็นการแกปั้ญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม ปัญหาการเขา้ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม  เป็นตน้ ดว้ยเหตุผลน้ีกรมคุมประพฤติ ไดด้ าเนินโครงการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวัมาใชก้บั
ผูก้ระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูก้ระท าผิดในระบบงานคุม
ประพฤติ ประกอบดว้ยผูถู้กคุมความประพฤติท่ีเป็นผูใ้หญ่ ผูถู้กคุมความประพฤติท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ผูไ้ด้รับ
การพกัการลงโทษ รวมถึงผูเ้ขา้รับการตรวจพิสูจน์และผูเ้ขา้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวัสามารถน ามาใช้ไดก้ับผูก้ระท าผิดทุกประเภทฐานความผิด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ       
เจา้พนกังานผูมี้อ านาจส่ังตามกฎหมาย มีการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือแทน
การคุมขงั โดยศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานน าร่องในการใช้แทนการคุมขงัในคดีขบัขี่ยานพาหนะ
ในขณะมึนเมา ผลการทดลองพบว่าผูต้อ้งโทษรายแรกไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข ศาลห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่
เวลา 22.00-04.00 น. ค่อนขา้งเคร่งครัด แต่จากการทดลองใช ้พบปัญหาสัญญาณแจง้เตือนไปยงัศูนยค์วบคุม และ
โทรศพัท์มือถือของเจา้หน้าท่ีบ่อยคร้ัง เม่ือสอบถามผูถู้กควบคุมระบุว่าไม่ไดท้  าผิดเง่ือนไข เจา้หน้าท่ีคาดว่าอาจ
เกิดจากความบกพร่องของสัญญาณในช่วงดังกล่าว  อีกทั้งประเภทคดีท่ีควรน ามาใช้ควรเป็นคดีประเภทใด         
(กรมคุมประพฤติ, 2559) นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2562 กรมคุมประพฤติพบปัญหาในหลายกรณี เช่น สามารถ
ถอดออกจากขอ้มือไดโ้ดยไม่ตอ้งใชส้ายตดั และสามารถสวมกลบัเขา้ไปได ้ขณะท่ีผูถู้กคุมประพฤติหลายรายเกิด
อาการแพ ้มีผื่นแดง มีแผลติดเช้ือบริเวณขอ้มือ นอกจากน้ียงัพบการแจง้เตือนท่ีผิดพลาดจากระบบบ่อยคร้ัง (THE 
STANDARD TEAM, 2562) ซ่ึงปัญหาดังกล่าวกระทบความเช่ือมั่น และเกิดข้อสงสัยถึงความเหมาะสมของ                
การใชง้านอยา่งมาก  

ดงันั้นผูวิ้จยั จึงมีความมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั 
(EM) กรณีศึกษาส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาการน าอุปกรณ์
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อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใชใ้นการควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดให้เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทยและ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาความคดิเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM)  
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคร้ังนีผู้้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น โดยไพฑูรย ์คุ ้มคง (2557) ให้ความหมายของความ
คิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรู้สึก ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งเหมือนกนั
ซ่ึงขึ้นอยู่กบัความรู้ ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลนั้นไดรั้บมา ทฤษฎีความสม ่าเสมอ (consistency) ตาม
แนวความคิดของ เบส (1977) กล่าวว่า การท่ีบุคคลมีความคิดเห็นอย่างไรนั้นเกิดจากความสอดคล้องของ
องคป์ระกอบของความคิดเห็นทั้งดา้นความคิดความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรมและองคป์ระกอบใด เกิดความไม่
สอดคลอ้งขึ้นจะท าให้องคป์ระกอบอ่ืนเปล่ียนไปดว้ยและความคิดเห็นก็จะเปล่ียนไปความสอดคลอ้งเกิดขึ้นใน
ลกัษณะท่ีความคิดกบัความรู้สึกของบุคคลสอดคลอ้งกนั ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ จะคงท่ี แต่เม่ือใดท่ีความคิด
กบัความรู้สึกเกิดขดัแยง้กนั จนถึงระดบับุคคลไม่สามารถจะทนต่อไปได ้บุคคลก็จะลดการขดัแยง้โดยการคง 
ความคิดเห็นของตนไวโ้ดยไม่รับรู้ขอ้มูลใดๆ ท่ีจะท าให้เกิดการขดัแยง้ขึ้น หรือ แยกแยะและเลือกรับเฉพาะขอ้มูล
ท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึก ความคิดของตนหรืออาจเปล่ียนความคิดเห็นไปตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 2.  ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั(EM) โดย ปิยะพร ตันณีกุล 
(2559)ไดศึ้กษาแนวทางพฒันาการน าระบบการควบคุมตวัอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบัผูก้ระท าผิดในประเทศไทย   
โดยสรุปความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ดังน้ี 1) ด้านประเภทของคดีท่ีเหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตวั คดีท่ีเหมาะสมต่อการใชอุ้ปกรณ์ส่วนใหญ่จะใชก้บัการกระท าผิดท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่นานนัก และ   
มกัเป็นการกระท าผิดคร้ังแรก หรือใช้กบัผูก้ระท าผิดท่ีไดรั้บโทษจ าคุกมาระยะหน่ึงแลว้และไดรั้บการพกัการ
ลงโทษ บางประเทศยงัน ามาใช้ในระหว่างพิจารณาคดีด้วย กล่าวคือ ใช้กับผูไ้ด้รับการประกันตัวในระหว่าง
พิจารณาคดีและบางประเทศน ามาใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด 2) ดา้นอุปกรณ์และระบบท่ีน ามาใชใ้นการ
ควบคุมตวั ประเทศท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์ควบคุมตวัอิเลก็ทรอนิกส์มานาน จะมีการพฒันาเทคโนโลยีไปหลายรูปแบบ 
มิใช่เป็นรูปแบบของสายรัดขอ้มือหรือขอ้เทา้พียงอย่างเดียว แต่ยงัมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ท่ีช่วยในการควบคุมไดดี้
ขึ้นและสามารถช่วยปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผูถู้กควบคุมได ้3) ดา้นกฎหมาย ทุกประเทศท่ีน าอุปกรณ์ควบคุมตวั
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการลงโทษจ าคุกโดยใช้ควบคู่กับการคุมประพฤติ จะมีกฎหมายออกมารองรับแทบ
ทั้งส้ิน โดยส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา หรือ     
บางประเทศจะบญัญติัเป็นกฎหมาย 4) ดา้นค่าใชจ้่าย ประเทศทางแถบยโุรปและสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้รับผิดชอบดา้น
ค่าใชจ้่ายคือผูก้ระท าผิดท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยค่าใชจ้่ายมีทั้งรายเดือนและรายวนั และค่าใชจ้่ายมีลกัษณะแตกต่าง
กนัไป 5) ดา้นระยะเวลาในการควบคุม ระยะเวลาในการควบคุมดว้ยอุปกรณ์ แต่ละประเทศมีระยะเวลาท่ีควบคุม
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ตวัไม่เท่ากนั แต่ส่วนใหญ่จะใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยระยะเวลาท่ีควบคุมตวัน้อยท่ีสุด คือ 7 วนั ซ่ึงระยะเวลา
ในการควบคุมมากนอ้ยเพียงใดขึ้นอยู่กบัพฤติกรรมของผูส้วมใส่และลกัษณะของการกระท าผิด โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 6) ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าอุปกรณ์ควบคุมตวัอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในประเทศไทย ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบและการน าอุปกรณ์มาใช้ เน่ืองจากยงัเป็นเร่ืองใหม่
ภาครัฐยงัไม่ไดจ้ดัอบรมให้แก่เจา้หนา้ท่ีทุกคน แต่อบรมเพียงแค่บางคนซ่ึงไม่สามารถน ากลบัมาถ่ายทอดได ้ 
 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์และคณะ (2562) ศึกษา มาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ต่อผูก้ระท าความผิดทาง
อาญาท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี : ศึกษาเฉพาะการกระท าความผิดท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลจงัหวดั
นราธิวาส  พบว่า โดยส่วนใหญ่ศาลส่ังปล่อยชัว่คราวโดยใช้อุปกรณ์ดงักล่าวน้ีเพียงอย่างเดียวไม่มีหลกัประกนั 
ปัญหาท่ีตามมาท าให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีพฤติการณ์หลบหนี เจตนาไม่มารายงานตวัต่อศาลตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ศาลตอ้งด าเนินการออกหมายจบั เพื่อติดตามตวัผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ส่งผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรม เกิดความ
เสียหายต่อกระบวนพิจารณาคดี ท าให้กระบวนพิจารณาเกิดความล่าชา้ การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้
ในการปล่อยชัว่คราวนั้นถือเป็นการลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะความเหล่ือมล ้าในดา้นฐานะทาง
สังคมของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย รวมทั้งสามารถลดความแออดัของสถานท่ีระหว่างรอการพิจารณาของศาลได ้ใน
กรณีท่ีศาลส่ังปล่อยชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM เพียงอย่างเดียวไม่มีหลกัประกนันั้นมีความ
เส่ียงสูงต่อการหลบหนี  
 จากงานวิจยัของสถาบนัวิจยัและพฒันารพีพฒันศกัด์ิ (2562)  ไดศึ้กษาโอกาสและขอ้จ ากดัในการ
น าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใชก้บัผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เห็นดว้ยกบัการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใชก้บัผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นเยาวชน โดย (1) ดา้น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีส านักงานศาลยุติธรรมควรเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย 
หากมีการส่ังใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) แก่เยาวชนในชั้นพิจารณาคดี (2) ดา้นการด าเนินชีวิตของ
เยาวชน เห็นดว้ยในระดบัมากในการสอบถามความสมคัรใจจากเยาวชนก่อนมีการส่ังใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตวั (EM) และเห็นว่าการน าอุปกรณ์ดงักล่าวมาใช้กบัเยาวชนท าให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตกบัครอบครัว
และสังคมไดอ้ย่างปกติและยงัสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาเล่าเรียนได ้ (3) ดา้นกฎหมาย เห็นดว้ยในระดบั
มากกบัแนวทางการส่ังให้ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) กบัเยาวชนมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์
ในการส่ังให้ใช ้ 
 ย่ิงกว่านั้นงานวิจยัของ ปิยะพร ตนัณีกุล (2559) ศึกษา แนวทางพฒันาการน าระบบการควบคุมตวั
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผูก้ระท าผิดในประเทศไทย พบว่า รูปแบบของระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ต่างประเทศใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัจะใชก้บัการกระท าผิดท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่มากและเป็นการกระท าผิดคร้ังแรกหรือ
ใชก้บัผูก้ระท าผิดท่ีไดรั้บโทษจ าคุกมาระยะหน่ึงแลว้และไดรั้บการพกัการลงโทษระบบเทคโนโลยี มี 2 ระบบ คือ 
ระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ผูท่ี้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่คือ ผูก้ระท า
ผิดท่ีเข้าร่วมโครงการ แต่ละประเทศมีระยะเวลาท่ีควบคุมตัวไม่เท่ากัน หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรั บผิดชอบคือ 
กระทรวงยุติธรรม โดยบริหารผ่านกรมคุมประพฤติ บางประเทศตั้งศูนย์ควบคุมเพ่ือให้ท าหน้าท่ีควบคุม
โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบการควบคุมตวัอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นประเทศไทย ไดแ้ก่ กฎหมาย
ไม่ชดัเจนและครอบคลุมในทุกหน่วยงานของกระบวนการยติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้เก่ียวกบัระบบ
และการน าอุปกรณ์ควบคุมตวัอิเลก็ทรอนิกส์มาใชแ้ละมีทศันคติในทางลบรวมถึงการขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั 
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ระบบสัญญาณไม่เสถียร อุปกรณ์ไม่คงทน   มีขนาดใหญ่และหนกั เง่ือนไขท่ีระบุให้ปฏิบติัไม่เหมาะสมกบัสภาพ
ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของผูส้วมใส่ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผูส้วมใส่อุปกรณ์รู้สึกว่าถูกจอ้งมอง สูญเสีย
ความเป็นส่วนตวั มีผลกระทบดา้นการใชชี้วิตคู่และรู้สึกอบัอาย ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นของประชาชน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สมชาย 

ละอองทอง 
(2559) 

วิไลพร 
เสถียรอุดร 
(2561) 

พิสิทธ์ิ 
อุดชาชน 
(2558) 

ษณภร 
ชาติสุวรรณ 
(2558) 

กุลชญา  
ภาหินโคกสูง 

(2558) 

พิชยั 
นิติวงศว์รกุล  

และคณะ (2558) 
ความถี่ 

(เพศ) √ √ √ √ √ √ 6 
(อาชีพ)     √ √ 2 
(อาย)ุ √ √ √ √ √ √ 6 
(การศึกษา) √ √ √ √  √ 5 
(รายได)้  √ √ √ √ √ 5 
(สถานภาพสมรส)  √     1 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) 

ประเภทความคิดเห็น 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปิยะพร 
ตนัณีกุล 
(2559) 

อภิศกัด์ิ 
วิสัยสุทธ์ิ และคณะ 

(2559) 

ธีรชญาน์ 
ศิรินิชชัวาลวงศ์ 
และคณะ (2562) 

สถาบนัวิจยัและ 
พฒันา รพีพฒันศกัด์ิ  

(2562) 
ความถี่ 

ดา้นประเภทขอคดีท่ีเหมาะสมต่อการ
ใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั 

√ √ √ √ 4 

ดา้นอุปกรณ์และระบบท่ีน ามาใชใ้น
การควบคุมตวั 

√ √ √ √ 4 

ดา้นกฎหมาย √ √ √ √ 4 
ดา้นค่าใชจ่้าย √ √ √ √ 4 
ดา้นระยะเวลาการควบคุม √ √ √ √ 4 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน √ √ √ √ 4 

  
  3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิ้จยั ไดน้ าเอาผลจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประเภทของคดีท่ีเหมาะสมต่อ 
การใชอุ้ปกรณ์ควบคุมตวัอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และระบบท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมตวั  ดา้นกฎหมาย 
ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นระยะเวลาในการควบคุม ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ ท่ีมี
ความถ่ีตั้งแต่ 4 ขึ้นไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
จากแนวความคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัน ามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนเพศ 

อายุ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั(EM) 
แตกต่างกนั 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
  4.1 แบบแผนการวิจัย  
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชาชนท่ีมารับบริการส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
10,623 คน (ประชาชน หมายถึง ผูท่ี้มาใช้บริการส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ในดา้นการสืบเสาะ
และพินิจ การคุมความประพฤติ และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด) ใชต้ารางก าหนดขนาดตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 375 คน และแจกแบบสอบถามให้กบัประชาชนท่ีมารับ
บริการ ณ ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
  4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการและ
เลือกตอบเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ ตอนท่ี 2 ค  าถามเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบั
ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  (EM) กรณีศึกษาส านักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2 ใน 6 ดา้น จ านวน 24 ขอ้ ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด และตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด คือขอ้เสนอแนะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และตรวจสอบถามเช่ือมัน่ โดยค านวณดว้ยสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ดว้ยวิธีของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 
 
 

        ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั(EM) 

     1. ดา้นประเภทของคดีท่ีเหมาะสมต่อการใช ้
         อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั 
     2. ดา้นอุปกรณ์และระบบท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมตวั  
     3. ดา้นกฎหมาย 
     4. ดา้นค่าใชจ้่าย  
     5. ดา้นระยะเวลาในการควบคมุ  
     6. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
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  4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 กนัยายน 2563 ไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน จ านวน 375 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100  
  4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติบรรยายท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบ 
ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบท่ี
ระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ 0.05  
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 231 คน มีอาย ุ36 - 45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท  
 5.2 ความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนอยู่ในระดบัมาก ( = 4.01, S.D. = 0.21) เม่ือจ าแนกรายดา้นพบว่า ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( = 4.12, S.D. = 0.13) ดา้นประเภทของคดีท่ีเหมาะสมต่อการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม
ตัวอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.08, S.D. = 0.20) ด้านระยะเวลาในการควบคุมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05,                    
S.D. = 0.33) ด้านอุปกรณ์และระบบท่ีน ามาใช้ในการควบคุมตัวอยู่ในระดับมาก ( = 3.98, S.D. = 0.23)                    
ด้านกฎหมายอยู่ในระดับมาก  ( = 3.92, S.D. = 0.19) และด้านค่าใช้จ่ายอยู่ ในระดับมาก ( = 3.88,                          
S.D. = 0.17) ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM)  

ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั 
(EM) กรณีศึกษาส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2  

โดยภาพรวม 
 

S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
ล าดบัท่ี 

1. ดา้นประเภทของคดีท่ีเหมาะสมต่อการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ติดตามตวั 

4.08 0.20 มากท่ีสุด 2 

2. ดา้นอุปกรณ์และระบบท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมตวั  3.98 0.23 มาก 4 
3. ดา้นกฎหมาย  3.92 0.19 มาก 5 
4. ดา้นค่าใชจ่้าย  3.88 0.17 มาก 6 
5. ดา้นระยะเวลาในการควบคุม  4.05 0.33 มาก 3 
6. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  4.12 0.13 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.01 0.21 มาก  
  

 5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั(EM) โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความความคิด
เห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมากกว่าผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อย

x

x

x x

x

x x

x
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กว่า 10,000 บาท  ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทและผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอื่นไม่มีความแตกต่าง ดงัตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) 
                                    ปัจจยัส่วนบุคคล 
   
ความคิดเห็น 

เพศ t อายุ F 
ระดบั

การศึกษา 
F 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

F 

1. ดา้นประเภทของคดีท่ีเหมาะสมต่อ 

    การใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั 

.168 
 

1.108 
 

.404 0.908 .310 3.213 .092 3.203 

2. ดา้นอุปกรณ์และระบบท่ีน ามาใช้ใน

การควบคุมตวั 

.210 
 

1.503 
 

.087 2.324 .219 3.421 .715 3.421 

3. ดา้นกฎหมาย .567 1.614 .104 4.118 .521 3.251 .087 3.251 

4. ดา้นค่าใชจ่้าย  .631 1.304 .092 3.251 .608 3.420 .063 4.512 

5. ดา้นระยะเวลาในการควบคุม  .139 1.325 .092 3.251 .071 4.214 .487 4.214 

6. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน .415 1.132 .079 3.714 .487 4.512 .000*  4.512* 

โดยรวม .355 1.331 .072 4.281 .364 3.145  .000*  3.145* 

*แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเร่ืองน้ีมีประเด็นในการอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 เน่ืองจากประชาชนท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ไดรั้บการบริการจากเจา้หนา้ท่ีมีตอ้นรับดว้ยรอยยิม้เป็นมิตรมี
อธัยาศยัดี มีกิริยาท่าทางท่ีสุภาพในการให้บริการ ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั เอาใจใส่ในการใช้
บริการ และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัท าให้ความความคิดเห็นของประชาชนแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 2.1 เพศท่ีแตกต่างมีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ไม่แตกต่าง จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีโอกาสในการรับบริการจากส านกังานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพฒันารพีพฒันศกัด์ิ (2562) ศึกษาเร่ืองโอกาสและข้อจ ากัดในการน าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใชก้บัผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีความเห็นต่อการน า
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใชก้บัผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนไม่แตกต่างกนั  
 2.2 อายุท่ีแตกต่าง มีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ไม่แตกต่าง จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีโอกาสในการรับบริการจากส านกังานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพฒันารพีพฒันศกัด์ิ (2562) ศึกษาเร่ืองโอกาสและข้อจ ากัดในการน าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใช้กบัผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชน พบว่า อายุแตกต่างกนัมีความเห็นต่อการน า
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) มาใชก้บัผูก้ระท าผิดท่ีเป็นเยาวชนไม่แตกต่างกนั 
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 2.3 ระดบัการศึกษาแตกต่าง มีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ไม่แตกต่างจึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 3 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีโอกาสในการรับ
บริการจากส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ในการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นูรียา  เหล็มปาน (2559)ไดศึ้กษาความตั้งใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล: ผลกระทบของความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และอิทธิพลทางสังคม 
พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และอิทธิพลทางสังคม                     
ไม่แตกต่างกนั 
 2.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง มีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 4 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกันมีโอกาสในการรับบริการจากส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ในการใช้อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) แตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความความคิดเห็น
ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมากกว่าผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท  ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทและผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชติกา  เผื่อแผ ่(2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทวอทช์ 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) จาก
ส านกังานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ท่ีเห็นดว้ยในระดบัมาก คือ ดา้นค่าใชจ้่าย และดา้นกฎหมาย ตามล าดบั 
ดงันั้น กรมคุมประพฤติ ควรส ารวจขอ้มูลในภาพรวมและก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวักบัผูก้ระท าผิดท่ีแตกต่างกนั โดยอาจเลือกคดี หรือฐานความผิดท่ีจะก าหนดให้เป็นภาระ
ของผูก้ระท าผิดฝ่ายเดียวหรือของรัฐหรือเป็นภาระร่วมกนั และควรศึกษาขอ้มูลค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวัในต่างประเทศเปรียบเทียบเพ่ิมเติม ในส่วนดา้นกฎหมายปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขปัญหามา
รองรับการน าอุปกรณ์มาใชใ้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมทั้ง
กระบวนการ  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     1) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) จากส านกังาน         
คุมประพฤติทัว่ประเทศ เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลการวิจยัและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
     2) ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตวั (EM) เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลท่ีแทจ้ริง และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษา “ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ท่ีมีต่อการใช้บริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  โดยใช ้         
การสุ่มตวัอยา่งประชากร คือ ผูรั้บบริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ ไดจ้ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยหาสูตรการจ านวนกลุ่มตวัอย่างประชากรของ Yamane 
(1973) โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า วิเคราะห์เชิงพรรณนา หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ละค่าร้อยละ (Percentage) 
 ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 
26 - 35 ปีและมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชบ้ริการของเทศบาล
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ต าบลวฒันานครส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานครท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอนัดบัที่ 1 คือ 
ดา้นคุณภาพการให้บริการ อนัดบัที่ 2 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อนัดบัที่ 3 ดา้นสารสนเทศหน่วยงาน อนัดบัที่ 4 
ดา้นกระบวนการให้บริการและอนัดบัที่ 5 ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ ผูรั้บบริการ งานจดัเก็บรายได ้
 

ABSTRACT 
The study “Satisfaction of people towards the use Revenue Collection of Wattana Nakhon Municipality. 

Wattana Nakhon District Sa Kaeo Province ” Aims to study the level of service clients' satisfaction through 
Revenue Collection of Wattana Nakhon Municipality Wattana Nakhon District Sa Kaeo Province. With 
population sampling from clients to use Revenue Collection service of Wattana Nakhon Municipality, Wattana 
Nakhon District Sa Kaeo Province ; The sample population was 400 people by using the Yamane population 
sample population formula (1973) by using the collected data to descriptive analysis Find statistical values which 
consists of distributing frequency (Frequency), percentage value (Percentage) 

The research results were found that most of the samples were female than males. Most of the age range 
is between 26-35 years old and their average income is  10,000-20,000 baht. The satisfaction of the people use of 
services of Wattana Nakhon Municipality, most of them are satisfied at a high level. When considering each 
aspect, it was found that The satisfaction of the service recipients towards the use of Revenue Collection services 
of Wattana Nakhon Municipality with the highest average, the number 1 is the quality of service, number 2 is the 
facilities, number 3 is the information field, number 4 is the organization for service processes and number 5 is 
the lowest average is staff. 
 

Keywords: The satisfaction of renting income collection services. 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจากในอดีต แต่จากโครงสร้างทาง
การเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แสดงให้เห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัสามารถ
พฒันาให้ดีขึ้นได ้เช่น ให้ทอ้งถ่ินเก็บรายไดเ้องมากขึ้น ลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เพ่ือให้ทอ้งถ่ินมีความเป็น
อิสระและสามารถน าเงินไปใชจ้่ายไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ตอ้งมีการท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัภารกิจท่ีรับผิดชอบอย่างชดัเจนว่าส่วนใดจะเป็นผูรั้บผิดชอบภารกิจประเภทใด ทั้ง
ในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและดา้นบริการสาธารณะ นอกจากน้ี ควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการ
เสนอแนะและตรวจสอบการท างานของ อปท. เพื่อเป็นการพัฒนาให้ อปท. สามารถด าเนินภารกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน และบรรลุวตัถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ
อย่างแทจ้ริงซ่ึงคือการช่วยเหลือและแกปั้ญหาความทุกขย์ากของประชาชน(ปริญดา  สุลิสถิร, 2556, ออนไลน์ : 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486698 ) 
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 การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัหารายไดแ้ละการก าหนดการใชจ้่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การคลงัทอ้งถ่ินจะช่วยท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ความสามารถในการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเจริญกา้วหนา้ และมี
ความสามารถรับใชป้ระชาชนในการอ านวยความสะดวกและความผาสุกให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินไดม้ากขึ้น 
ยอ่มขึ้นอยูก่บัการมีรายไดเ้พียงพอแก่การท านุบ ารุงทอ้งถ่ินว่ามีมากน้อยเพียงใด หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใดมีรายไดน้้อย และฐานะการคลงัยงัไม่ดีแลว้ จะตอ้งพึ่งหรือขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่เร่ือย ๆ ก็จะถูก
ควบคุมจากส่วนกลาง  รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัมากในการ
บริหารงานคลงัเพ่ือการบริหารงานทอ้งถ่ิน หากรัฐบาลมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจในการหารายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะส่งผลต่อรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นดว้ย หากทอ้งถ่ินมีการควบคุมดูแลในการได้มา และ
จ่ายเงินไปของท้องถ่ินให้ดี ไม่สร้างให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด ก็จะส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัประชาชนคิดขึ้นมาจะเป็นไปอย่างถูกตอ้งและทัว่ถึง แมก้ระนั้นก็ตามก็ยงัเกิดปัญหา
ในการกระจายอ านาจมายงัทอ้งถ่ิน เพราะตอ้งให้ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานสาธารณะทั้งหลาย
ด้วย  ปัญหาก็ มีอยู่ ว่ า รัฐบาลกลางจะยินยอมหรือไม่ เพี ยงใด  (ป ริญดา  สุ ลิส ถิร , 2556, ออนไลน์  : 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486698 ) 
 เทศบาลต าบลวฒันานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีและบทบาทส าคญัในดา้นการบดั
ทุกขบ์  ารุงสุขระดบัทอ้งถ่ิน และควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลตามท่ีกฎหมายก าหนดและ
ตามบทบาทอ านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นของประชาชนทอ้งถ่ิน ดว้ยบริการท่ีเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม
ให้ประชาชน ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดัการด าเนินการในรูปต่าง ๆ เทศบาลต าบลวฒันานครได้
ปรับปรุงการจดัองคก์รให้ทนัสมยั และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เพื่อให้งานดา้น
การบริการของทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ดงันั้น ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใช้บริการงานจัดเก็บ
รายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เพื่อให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรั้บบริการ ว่ามีปัญหา และอุปสรรคต่อการให้บริการจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลวฒันานคร
อย่างไร ท าให้ไดข้อ้มูลในการบริหารงานจดัเก็บรายไดเ้พื่อจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขในดา้นการบริการงานจดัเก็บ
รายไดใ้ห้มีการพฒันา และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจและสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการให้มากท่ีสุด เพราะหากผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจดัเก็บ
รายไดก้็จะน าไปสู่ความเตม็ใจและยินยอมรับบริการกบัเทศบาลต าบลวฒันานคร มากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบล
วฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
 3.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction ซ่ึงมีความหมายตามพจนานุกรมทางด้าน
จิตวิทยา ความพึงพอใจ คือ ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความหมายของความพึงพอใจ
ในการบริการสามารถจ าแนกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือ
ผูรั้บบริการ (Consumer satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผูใ้ห้บริการ ธร สุนทรายทุธ 
(2553, หน้า 111) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลต่อการ
ท างานในดา้นดีท่ีเกิดจากการท างาน ท าให้ไดรั้บผลตอบแทนเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งมัน่
ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร สอดคลอ้งกบั อานนท์ จรวิเศษ (2554),ลกัษณ์ กลมเกล้ียง (2554, หน้า 16),
รักชนก บึงมุม (2554, หน้า 24) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว่้าหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติเชิงบวก
ของบุคคลท่ีเกิดขึ้นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดความรู้สึกท่ีดีชอบประทบัใจต่อการให้บริการและการรับบริการในทุก
สถานการณ์ทุกสถานท่ีการตอบสนองและความตอ้งการเป็นความสุขทางบวกแลว้ท าให้เกิดความสุขทั้งน้ีความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัและสามารถเพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามสภาพการณ์ 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจคือ ส่ิงท่ีเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจจึงเป็นผลของ การ
แสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมี  ประสบการณ์ท่ีมนุษย์
เราไดรั้บ อาจจะมากหรือนอ้ยก็ได ้และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่
ถา้เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้ บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึงท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึก ไม่พึงพอใจ 
 3.1.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนุนทฤษฎีน้ีกล่าวว่า คนถูกจูงใจให้กระท าเน่ืองมาจากการกระท า นั้นๆ จะท า
ให้คนไดรั้บความพอใจ อารมณ์จึงกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม  
 1. ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) เป็น ทฤษฎีการจูงใจ
ของมนุษย ์ซ่ึงเสนอโดย Maslow ไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นต ่าถึงขั้น สูงสุดรวม 5 ระดบั ไดแ้ก่  
  1.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) ซ่ึงเป็นความ ต้องการขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการอยูร่อดของบุคคล เช่น ความตอ้งการเร่ืองอาหาร น ้า ออกซิเจน เป็นตน้  
  1.2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการเร่ืองความ
มัน่คง ความปลอดภยั เสรีภาพท่ีปลอดจากการคุกคามใด ๆ เป็นตน้  
  1.3 ความต้องการเป็นสมาชิกของสังคม (Belonging needs) ซ่ึงประกอบด้วย ความ
ตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ตอ้งการความรัก ความผูกพนั ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ องค์การสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการระดบัน้ีดว้ยการเปิดโอกาสให้สมาชิกไดพ้บปะสังสรรคท์าง สังคมระหว่างท างาน ซ่ึงใช้
วิธีนิเทศงานดว้ยการแนะน าช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิกไดท้  างาน แบบทีมและพฒันาสร้างความเป็น
เพ่ือนใหม่ขึ้นในท่ีท างาน  
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  1.4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Esteem needs) เป็นความตอ้งการระดบัที่
ส่ี ท่ีเก่ียวกบัการนบัถือตนเองและการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ้ื่นเป็นความ ตอ้งการความส าเร็จ ความมีเกียรติ
ศกัด์ิศรี ความยอมรับในความมีช่ือเสียง เป็นตน้  
  1.5 ความตอ้งการส าเร็จท่ีไดท้  าดงัใจปรารถนา (Self-actualization) เป็น ความตอ้งการ
ขั้นสูงสุดของมนุษยท่ี์เกิดขึ้นหลงัจากความตอ้งการขั้นอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ไดรั้บการ ตอบสนองอย่างครบถว้น 
เป็นความตอ้งการท่ีมีคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ แห่งตน (Self-Fulfillment) ไดท้  าและได้
ส าเร็จในทุกอย่างท่ีตนใฝ่ฝันและปรารถนาไดใ้ชค้วามสามารถ และพฒันาศกัยภาพของตนไดถึ้งขีดสูงสุด ดงันั้น
บุคลากรท่ีอยูใ่นระดบัน้ีจึงถือไดว่้าเป็นทรัพยากร ทรงคุณค่าสูงสุดขององคก์ารซ่ึงหาไดย้ากย่ิง 
 2. ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) Alderfer (1969) เสนอทฤษฎีการจูงใจท่ี
เก่ียวกบัความตอ้งการเรียกว่า ERG ซ่ึงคลา้ยกบัทฤษฎีของ Maslow แต่จดัระดบัความตอ้งการใหม่ให้เหลือเพียง 3 
ระดบั ซ่ึงแทนดว้ยอกัษรยอ่ดงัน้ี 
  2.1 ความต้องการเพื่อการคงอยู่  (E = Existence needs) ซ่ึง เ ป็นความต้องการการ
ตอบสนองดว้ยปัจจยัทางวตัถุ จึงมีความคลา้ยกบัความตอ้งการระดบัที่ 1 และ 2 ของ Maslow ท่ีเป็นความตอ้งการ
ทางร่างกายกบัความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัซ่ึงการตอบสนองดว้ยเง่ือนไขท่ีเป็นวตัถุ เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั 
เงินค่าจา้ง และความปลอดภยัในการท างาน 
         2.2 ความต้องการด้านความสัมพนัธ์ (R = Relatedness needs) ซ่ึงเป็นความต้องการท่ี
สามารถตอบสนองไดด้ว้ยการส่ือสารอยา่งเปิดเผย และการไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและความรู้สึกกบัสมาชิกคนอื่น
ในองค์การจึงเป็นระดบัความตอ้งการท่ีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการเป็นสมาชิกของสังคม และบางส่วนของขั้น
ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องนบัถือตามทฤษฎีของ Maslow แต่ Alderfer เน้นการตอบสนองความตอ้งการดา้น
ความสัมพนัธ์ดว้ยการปฏิสัมพนัธ์อยา่งเปิดเผยถูกตอ้งและซ่ือสัตยต์่อกนัมากกว่าดูท่ีความถูกใจซ่ึงให้ความส าคญั
นอ้ยกว่า 
       2.3 ความตอ้งการดา้นความงอกงาม (G = Growth needs) เป็นความตอ้งการส่วนบุคคล 
ในการไดใ้ช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเพ่ือท างานอย่างเต็มศกัยภาพท่ีมีอยู่รวมทั้งไดมี้โอกาสใช้
ความสามารถในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ไดอ้ย่างเต็มท่ี ความตอ้งการดา้นความงอกงามตามทฤษฎีน้ีจึงสอดคลอ้ง
กับทฤษฎีของ Maslow ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความต้องการความส าเร็จดงัใจปรารถนากับบางส่วนของความ
ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือในแง่การไดรั้บความส าเร็จ (Achievement) และไดรั้บผิดชอบ (Responsibility) 
 
 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศึกษาไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนในการจดัเก็บรายไดข้องส านักงาน
เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โดยไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ประกอบใน
การศึกษาดงัน้ี 
 สุรชยั ศิลาศรี (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “พบว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงหรือเก่ียวขอ้งกบั          
การจดัเก็บรายได ้มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บรายไดใ้นระดบัปานกลาง และ
มีปัจจยัในการบริหารรวมทั้งประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได ้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดค้ือความรู้ความเขา้ใจในระเบียบกฎหมายในการปฏิบติังานของพนกังาน
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เจา้หน้าท่ี แต่ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดค้ือปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได ้และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 วนัทนีย ์อินทร์ศรี (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดันนทบุรีพบว่า 1) อบต.เป็นกรณีศึกษาทุก อบต.มีการริเร่ิมในการจดัท านโยบายเก่ียวกบัการจดัเก็บรายได้
ไม่แตกต่างกนัมากนัก เป็นท่ีน่าสังเกตว่า อบต.ในเขตชนบทมีความพยายามในการริเร่ิมนโยบายในการจดัหา
รายไดจ้ากฐานรายไดท่ี้เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินมากกว่า อบต.ในเขตเมือง 2) อบต. ท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองมีการ
จดัเก็บรายไดจ้ากฐานรายไดท่ี้เป็นตวัเงินมากกว่า อบต.ในเขตชนบท การจดัเก็บรายไดจ้ากฐานรายไดท่ี้ไม่ใช่ตวั
เงินพบว่า อบต.ในชนบทมีการจดัเก็บรายไดจ้ากฐานรายไดท่ี้ไม่ใช่ตวัเงินมากกว่า อบต.ในเขตเมืองและ 3) อบต.
ส่วนใหญ่ยงัขาดผูป้ฏิบติังานท่ีท าหน้าท่ีดา้นการจดัเก็บรายได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบ ต่อระดบัการ
จดัเก็บรายไดข้องทอ้งถ่ินดงัจะเห็นไดช้ดัเจนว่า อบต.ท่ีมีความเป็นเมืองสูง มีจ านวนพนกังานท่ีท าหน้าท่ีจดัเก็บ
รายไดม้ากกว่า อบต.ในเขตชนบท ขอ้เสนอแนะควรเร่งการจดัท า แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของอบต.เพื่อ
จะท าให้การจดัเก็บรายไดค้รอบคลุมฐานรายได ้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดม้ากย่ิงขึ้น ผูบ้ริหาร
ของ อบต.ควรมีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กบัทางคณะผูบ้ริหาร ในเร่ืองของนโยบายเก่ียวกบัการ
จัดเก็บรายได้ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือผูบ้ริหารจะได้น าความรู้และประสบการณ์
เหล่านั้น มาริเร่ิมนโยบายใหม่ๆในการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ อบต. และผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบังานดา้นการ
จดัเก็บรายได ้โดยการจดัจา้งเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอกบังาน นอกจากน้ีควรมีการจดัส่งเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดข้อง
อบต. ไปฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัท าแผนท่ีภาษี และทรัพยสิ์นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในในวิธีการจดัท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นแก่เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้จะท าให้การจดัเก็บรายไดมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ในการวิจยั เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใช้บริการงานจดัเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ประกอบดว้ยตวัแปร ดงัน้ี 
 

 

                ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
        (Independent variable)          (Dependent variable ) 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการงานจดัเก็บรายไดท่ี้ต่างกนั 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการงาน
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ กรณีศึกษา ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใช้
บริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บแบบสอบถามโดยมีรายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 ผูวิ้จยัท าเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีรายละเอียด
ของขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิดและหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงาน
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร ต ารา งานวิจยัทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ 
 2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามรายการ (Check List) และ แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงาน
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้นเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรวดัของ ลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งการวดัเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั เพื่อใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน า 
 4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขปรับปรุงและเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดา้นเน้ือหาดา้น
การวดัและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความตอ้งการของเน้ือหาพร้อมทั้งพิจารณาความถูกตอ้งชดัเจนของภาษาท่ีใช้
จ านวน 3 ท่าน 
 5. วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence) 
ดชันีความสอดคลอ้ง 0.5 ขึ้นไป 
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 4.2.1 ประชากร  
 ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบล
วฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงมีผูรั้บบริการฯ ทั้งหมด 1,967 คน 
 4.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างเพ่ือการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูรั้บบริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ไดจ้ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยหาสูตรการจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรของ Yamane (1973) 
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      4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 ผูวิ้จยัท าเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีรายละเอียด
ของขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิดและหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงาน
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร ต ารา งานวิจยัทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ 
 2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามรายการ (Check List) และ แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการงาน
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้นเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรวดัของ ลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งการวดัเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั เพื่อใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน า 
 4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขปรับปรุงและเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดา้นเน้ือหาดา้น
การวดัและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความตอ้งการของเน้ือหาพร้อมทั้งพิจารณาความถูกตอ้งชดัเจนของภาษาท่ีใช้
จ านวน 3 ท่าน 
 5. วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence) 
ดชันีความสอดคลอ้ง 0.5 ขึ้นไป 
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ผูวิ้จยัไดศึ้กษาจากทฤษฎี เอกสาร ขอ้มูล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
2. ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามจ านวนเท่ากบัจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษา  332  ชุด และรับ

แบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง 
3. ตรวจความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพือ่

น าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูรั้บบริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลวฒันานคร                 
โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มา วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบไปด้วยการแจกแจงความถ่ี ( Frequency)                     
และค่าร้อยละ (Percentage) 
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจผูรั้บบริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร 
จะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมาพิจารณาระดบัความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (บุญชม  ศรีสะอาด , 
2543) โดยไดก้ าหนดช่วงชั้นของคะแนนออกดงัน้ี 
   

  ระดบัค่าเฉล่ีย  =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 

     =  
5−1

5
  

     =  0.8   
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  ดงันั้น จึงไดเ้กณฑใ์นการแปลผล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
   ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย    2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

5. ผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการใชบ้ริการของเทศบาล
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ทั้งหมด 332 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วง
อายสุ่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ26 - 35 ปีและมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,000-20,000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การใชบ้ริการของเทศบาลต าบลวฒันานครส่วนใหญ่พึงพอใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใช้บริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ อันดับท่ี 2 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อันดับท่ี 3 ด้าน
สารสนเทศหน่วยงาน อนัดบัท่ี 4 ดา้นกระบวนการให้บริการและอนัดบัที่ 5 ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ี
ให้บริการ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางการวิเคราะห์ความพึงพอใจผูรั้บบริการงานจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม Min Max Mean SD แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นสารสนเทศหน่วยงาน 

2.33 
2.78 
2.57 
2.50 
2.80 

4.50 
4.44 
4.57 
4.75 
4.60 

3.94 
3.88 
3.96 
3.99 
3.95 

0.29 
0.27 
0.30 
0.35 
0.32 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.33 4.30 3.95 0.17 มาก 
 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาเร่ือง"การศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใช้บริการงานจดัเก็บรายได้
ของเทศบาลต าบลวฒันานครอ าเภอวฒันานครจังหวดัสระแก้วสระแก้ว"ใน 5 ด้าน 1 ด้านกระบวนการการ
ให้บริการ 2 ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน
สารสนเทศหน่วยงานพบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ช านาญ วิลยัพนัธ์ 
(2550: บทคดัย่อ) ไดวิ้จยัเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการให้บริการดา้นการจดัเก็บภาษีในองค์กร
บริหารส่วนต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา เพื่อทราบความพึง
พอใจของประชาชนเก่ียวกบัการให้บริการในการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนเกาะกา ดา้น
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นคุณภาพ
การให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการให้บริการในการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหาร
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ส่วนต าบลดอนเกาะกา พบว่าความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกบัการให้บริการดา้นการจดัเก็บภาษีในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนเกาะกา โดยภาพรวมพบว่าประชาชนท่ีมาใชบ้ริการมีความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก และดา้นคุณภาพการให้บริการตามล าดบั  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1)  ดา้นกระบวนการการให้บริการ 
 ขั้นตอนกระบวนการการให้บริการถือว่าเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนจ านวนมาก ดงันั้นควรมี

การส ารวจความเขา้ใจในขั้นตอน และกระบวนการการให้บริการของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือไดท้ราบถึงขอ้เท็จจริงในขั้นตอนกระบวนการการให้บริการดา้นต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งน้ีผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
และพฒันาขั้นตอน กระบวนการการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของประชาชนผูม้ารับบริการมากย่ิงขึ้น 

(2)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 
 ควรเพ่ิมทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการแก่บุคลากรผูป้ฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี

เพ่ือรองรับการมารับบริการของประชาชนอีกทั้งเพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ทกัษะการให้บริการท่ีทนัสมยั เช่น          
การท างานกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ซ่ึงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และ                        
การประชุมต่าง ๆ ในการพฒันาระบบการให้บริการแก่บุคลากรถือไดว่้าเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีท าให้บุคลากรมีความ
พร้อม และความสามารถให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ควรจดัให้มีเคร่ืองด่ืมไวบ้ริการผูม้าใชบ้ริการในระหว่างนัง่รอ ควรให้มี

การจดัสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอกบัมาใชบ้ริการ จดัท าป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการอยา่งละเอียด และครบถว้น
ติดภายในอาคารและนอกอาคารเพื่อให้ผูช้  าระภาษีเขา้ใจในกระบวนการท างานของเจา้หน้าท่ี ท าให้การบริการ
สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

(4) ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
 เจา้หน้าท่ีควรมีการประชาสัมพนัธ์ก่อนถึงระยะเวลาการช าระภาษีให้มาก และแจกแผ่นพบัเก่ียวกบั

การจัดเก็บรายได้ ขั้นตอนการช าระภาษี ก าหนดระยะเวลาการรับช าระภาษี ส่วนส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ                       
การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยลงขอ้มูลข่าวสารในเว็บไซต์ของเทศบาลวฒันา
นครอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าให้ประชาชนไดท้ราบและเขา้ใจการจดัเก็บภาษีรายไดม้ากขึ้นอีกทั้ง
ยงัช่วยให้ผูช้  าระภาษีเตม็ใจและยินยอมมาช าระภาษีตามก าหนดเวลา 

(5) ดา้นสารสนเทศ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลดา้นสานสนเทศควรจดัให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผล

ขอ้มูลเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแฟ้ม แยกประเภทอย่างเป็นระบบตามกลุ่มและประเภทของขอ้มูลเพื่อให้สามารถ
น าไปใชใ้นขั้นตอนต่อไปไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น และอพัเดตขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัท่ีสุด 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัเก็บ

รายไดข้องเทศบาลเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงระบบท างานต่อไป 
(2) ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบโดยเฉพาะเร่ืองความเขา้ใจของประชาชนผูรั้บบริการงานจดัเก็บ

รายไดข้องเทศบาลต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ กบัเทศบาลอื่น ๆ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทาง
ในการพฒันา ปรับปรุงในการปฏิบติังานขององคก์รต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารยค์ณิต เรืองขจร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึง
ไดใ้ห้ค  าปรึกษาขอ้ช้ีแนะและความช่วยเหลือในหลายส่ิงหลายอย่างจนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และคณะ
บริหารธุรกิจทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ให้ค  าแนะน า ให้ก าลงัใจตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ขอบคุณพี่เพื่อนๆและ
องคก์ารนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์สระแกว้ คุณแสงประทีป เทียนทอง 
นายกเทศมนตรีต าบลวฒันานคร   คุณวีระพจน์  มะโรหบุตร  ปลดัเทศบาลต าบลวฒันานคร คุณจุฑามาศ  บุญมา  
เจา้พนกังานจดัเก็บรายไดช้ านาญงาน คณะผูวิ้จยัของกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี  
  ผูวิ้จยัหวงัว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาดา้นงานบริการของเทศบาลต าบลวฒันานคร
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบกและเปรียบเทียบ                      
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ประชาชนท่ีเข้ามารับบริการจาก                  
กรมการขนส่งทางบก จ านวน 400 คนไดม้าโดยการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ Least-Significant Different (LSD) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอาย ุ36 - 45 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนก
เป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจล าดบัแรก คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ รองลงมา 
คือ ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ดา้นอาคารสถานท่ี และล าดบัทา้ยสุด คือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี ตามล าดบั การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบกแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัเพียงดา้นเดียว 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ/การใหบ้ริการ/กรมการขนส่งทางบก   
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study people’s satisfaction toward services of Department of 
Land Transport and compared  people's satisfaction toward services of Department of Land Transport, classified 
by personal factors including gender, age, level of education and average monthly income. The samples in this 
research were 400 people using the Taro Yamane formula (Taro Yamane, 1973) Tools used in this study were 
questionnaire. The analytical statistics consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA and Least-Significant Different (LSD). The results revealed that the majority of respondents were male, 
were aged 36-45 years old, got Bachelor’s degree, had average salary 10,000 – 20,000 baht. People’s satisfaction 
toward services of Department of Land Transport in overall was in high level.  When considered to each aspect  
which could sort from high to low as follows: personnel aspect, service providing procedure aspect, building and 
surrounding aspect and supplies equipment and technology aspect, respectively. The hypothesis test result found 
that the different level of education have different satisfaction toward services of Department of Land Transport, 
but others aspect were not different. 
 
Keywords: satisfaction, services, Department of Land Transport 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
การให้บริการประชาชน เป็นนโยบายท่ีทุกรัฐบาลให้ความส าคญัและพยายาม ผลกัดนัให้มีการพฒันา

คุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมประชาธิปไตยนั้น การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เป็นพันธกิจส าคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึงกระท า  ในช่วงปัจจุบันเป็นกระแส                      
การเรียกร้องให้ปรับเปล่ียนสภาพสังคมให้เขา้สู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก 
ล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) และในปัจจุบัน
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนไดเ้พ่ิมมากขึ้น รวมทั้งประชาชนมีการเรียกร้องการบริการท่ีดีขึ้น
เน่ืองจากเทคโนโลยีสมยัใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปหรือองคก์รประชาชนเปิดเผยความตอ้งการของตน 
ให้สังคมไดรั้บรู้ง่ายขึ้น (วนิดา สงวนทรัพย,์ 2562:1) 

ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการ องค์กรจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความถึงพอใจของ
ผูรั้บการบริการ เน่ืองจากความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของการบริการและความส าเร็จ               
ในการบริหารงานขององคก์ร ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการ
บริการ หากกิจการใดน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพ ตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้า                
เกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใชบ้ริการซ ้ าอีกต่อๆไป  การให้บริการให้ไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุดเป็นเป้าหมายขององคก์รทกุแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ดงันั้น ผูใ้ห้บริการจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาความพงึ
พอใจต่อคุณภาพของการบริการของผูใ้ชอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการนอกจาก             
จะเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพและความส าเร็จของการบริการแลว้ ยงัเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อการประเมินคุณภาพ
ของการบริการอีกดว้ย (ปาวิตรา สุนทรส.2561:2) 

การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนของภาครัฐ เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นสมรรถนะของการปฏิบติังาน
ตามแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ของระบบราชการหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย รับมาเป็นกระบวน
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การทศัน์ในการขบัเคล่ือนการจดัการภาระงานภาครัฐในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประชาชนมีความตอ้งการ
ภาครัฐท่ีมีความโปร่งใส รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และคุม้ค่ากบัเงินภาษีของประชาชน จากแรงกดดนัดงักล่าว
จ าเป็นท่ีภาครัฐ ตอ้งตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของประชาชน จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงคุณภาพให้
สนองความต้องการดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการเป็นส่ิงท่ีท าไดไ้ม่ง่ายนัก เน่ืองจากความต้องการของ
ประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ย่ิงไปกว่านั้นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการปรับปรุง
การบริการให้มีประสิทธิภาพ (กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ, 2555 : 3) 

กรมการขนส่งทางบก เป็นกรมท่ีท าหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดระเบียบการขนส่งทางถนน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ พฒันาระบบการขนส่งทางถนนและการใช้รถ โดยด าเนินการตามกฎหมาย                 
ว่าดว้ยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ กฎหมายว่าดว้ยลอ้เล่ือน และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ร่วมมือ/ประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและ ทั้งน้ี กรมการขนส่งทางบก                     
ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ เน่ืองจากการให้บริการเป็นนโยบายท่ีส าคัญ                      
ของรัฐบาล เป็นภารกิจท่ีส าคัญทางดา้นการตอบสนองต่อสภาพปัญหา และความตอ้งการของประชาชนท่ีรับ
บริการ ภายใตร้ะเบียบกฎหมาย และขอ้บงัคบัที่ก าหนดไว ้(กรมการขนส่งทางบก, 2563) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ                       
ของกรมการขนส่งทางบก ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดเพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทาง                 
ในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ และตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนท่ีมารับบริการต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมารับบริการจากกรมการขนส่งทางบก 
(2) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก 
(3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก                

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการ และท าให้เกิดทศันคติท่ีดี
ต่อผูใ้ห้บริการว่า ความส าคญัของความพึงพอใจต่อการบริการ แบ่งออกไดเ้ป็นความส าคญัของความพึงพอใจตอ่ผู ้
ให้บริการ เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งค านึงถึงการจดัให้เกิดการบริการแก่ผูรั้บบริการ และ ความส าคญัของความพึง
พอใจต่อผูรั้บบริการ เป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได ้จากการมารับบริการนั้น โดยผูรั้บบริการมุ่งหวงัความรวดเร็ว 
ความสะดวกสบาย และคุณภาพการบริการท่ีดี ดงันั้น ความพึงพอใจจึงเป็นตวัผลกัดนัคุณภาพของการบริการของ
ผูใ้ห้บริการ รวมถึงความรู้สึกพึงพอใจของผูรั้บบริการจึงสามารถใชเ้ป็นมาตรวดัประสิทธิภาพการให้บริการได ้
และถือเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารว่า สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนได้
หรือไม่ เพียงใด และอยา่งไร  (วนิดา สงวนทรัพย,์ 2562:1)  
 Ramseook-Munhurrun, Seebaluck & Naidoo (2015) ศึกษาท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ขอ ง
ภาพลักษณ์ คุณค่าท่ีรับรู้ด้านความคุ้มค่า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียว: กรณีของ
สาธารณรัฐมอริเชียส โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักท่องเท่ียวท่ีสนามบินนานาชาติในเกาะมอริเชียส                
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จ านวน 500 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประเทศฝร่ังเศส สหราชอาณาจกัรเยอรมนีเบลเยียม อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์
แอฟริกาใต ้และอินเดีย ใชส้ถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
คุณค่าท่ีรับรู้ดา้นความคุม้ค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
 Lai & Chen (2011) ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ บทบาทคุณภาพการให้บริการ คุณค่าท่ีรับรู้และการสร้าง
ความพึงพอใจของการขนส่งสาธารณะท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของลูกคา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน 763 คน โดย
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพในการให้บริการ และ
คุณค่าท่ีรับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
 Suki (2014) ศึกษางานวิจยัเก่ียวกบั ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของสาย
การบินมาเลเซีย ท าาเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน 300 คน ใชวิ้ธีเลือกตวัอยา่งอาศยัความสะดวก โดยโมเดลสมการ
โครงสร้าง ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ 
 Rasoolimanesh, Dahalan & Jaafar (2016) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ท่ีระหว่างกฎระเบียบของโรงเรียน 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีท่ีมีต่อการบริการรถรับส่งของโรงเรียน โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากครูนกัเรียน และผูป้กครองท่ีใช้บริการรถรับส่งทั้งส้ิน 3,261 คน โดยใช้การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจ 
 ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของไทยได้แก่ กนกวรรณ รักเหล็ก (2554 ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของท่ีว่าการอ าเภอไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี , สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 
(2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย, ชนะดา วีระพนัธ์ (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี, สุกัญญา มีแก้ว (2555) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, น ้ าลิน เทียมแกว้ 
(2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2555, นารี แสนพยุห์ (2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ , นุชิดา ทบัศรี (2560) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม , ปาวิตรา  สุนทรส 
(2561) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการให้บริการของขา้ราชการในท่ีว่าการอ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี, สิณิสา  แจง้จรัส (2562) ศึกษา ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของศูนยส์ร้าง
สุขทุกวัยบางนา ส านักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร, อาคม  สกลนุรักษ ์(2562) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของฝ่าย
ทะเบียนส านักงานเขตบางขุนเทียน, วนิดา สงวนทรัพย ์(2562) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎรของท่ีว่าการอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า มากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรก คือ ดา้น
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ และ ดา้นอาคารสถานท่ี ตามล าดบั 
  3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบกนั้น ผูศึ้กษา
ไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ คือปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก ป ระกอบด้วย                           
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ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ(วีรพงษ์ เฉลิมจิรารัตน์, 2545, หน้า 17)  ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ                 
(วิลาศ  จิวฒันพงศ์, 2554, หน้า 4-5) ด้านวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี (ศกัด์ิชัย มูลชอบ, 2545, หน้า 44) และ            
ดา้นอาคารสถานท่ี (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2539, หนา้ 38-40) โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดทางการศึกษาดงัน้ี 
 
                           ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม 
               (Independent   Variables)                              (Dependent   Variables) 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก ผูวิ้จยัไดก้ าหนด
สมมติฐานของการวิจยัไวด้งัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1  : เพศของประชาชนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทาง
บกแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  : อายขุองประชาชนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทาง
บกแตกต่างกนั   

สมมติฐานท่ี 3  :  ระดับการศึกษาของประชาชนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
กรมการขนส่งทางบกแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4  : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชาชนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
กรมการขนส่งทางบกแตกต่างกนั 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัได้ก าหนดขึ้นตอนการด าเนินการศึกษา โดยท าตามล าดบัขั้นตอนการวิจยัไว ้3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมวางแผนด าเนินการ   ขั้นตอนน้ีผูวิ้จัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอบเขตการวิจยั กรอบ
แนวคิดของการวิจยันิยามศพัทเ์ฉพาะ ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ประชากร และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 2. ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการ ศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามใช้
การตั้งค  าถามปลายปิด และให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีก าหนดไวต้ามขอ้เทจ็จริงและตรงตาม
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. ระดบัการศึกษา 

 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

ของกรมการขนส่งทางบก 

     1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 

     2. ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

     3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

     4. ดา้นอาคารสถานท่ี 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 3. ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั รายงานผลการวิจยั  สรุปผล และอภิปรายผลจากการวิจยั
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการกรมการขนส่งทางบก และจดัพิมพรู์ปเล่มน าเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมติั        
 4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีเขา้มารับบริการจากกรมการขนส่งทางบก  ตั้งแต่ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 752,963 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน  ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่างระหว่าง
เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2563 ดว้ยแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น 
 

       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัได้ก าหนดจากวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ขอบเขตการวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั มาก าหนดค านิยามศพัทเ์ฉพาะ (Operational Definition) เพื่อใชใ้นการ
สร้างแบบสอบถามตามค านิยามศัพท์เฉพาะท่ีก าหนดไวเ้สนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมารับบริการของกรมการขนส่งทางบก ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ (Check List) โดยมีค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามตาม
ตวัแปรท่ีก าหนดไว ้คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก มี
ลกัษณะเป็นแบบปลายปิด ประกอบดว้ย ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ดา้น
วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และดา้นอาคารสถานท่ีโดยแต่ละขอ้ค าถามเป็นการให้ความส าคญัในแต่ละเร่ืองท่ีมี
ค าตอบให้เลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามตามแนวคิดของลิเคอร์ท สเกล (Likert 
Scale)  
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก เป็นราย
ดา้น 
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2563  
        4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามประมวลผล เพ่ือหาค่าสถิติ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี(Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage)   
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
ครบถว้นมาวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายจากค่าเฉล่ียท่ีได้โดยเกณฑ์ของ เบสท์ (Best, 1977,pp.147 อา้งถึง
ใน วาริน แซ่ตนั, 2543,หนา้ 66) 
  ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการศึกษา โดยการหา ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) แลว้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางและการบรรยาย 
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5. ผลการวิจัย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจล าดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้
ให้บริการรองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านอาคารสถานท่ี และล าดับท้ายสุด คือ         
ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 1   แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ         
                 ของกรมการขนส่งทางบก โดยภาพรวม 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยภาพรวม 
 

S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
ล าดบัที่ 

1.ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 3.95 0.46 มาก 1 

2.ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 3.84 0.37 มาก 2 

3.ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 3.79 0.10 มาก 4 

4. ดา้นอาคารสถานท่ี 3.83 0.21 มาก 3 

รวม 3.86 0.29 มาก  

  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของกรมการขนส่งทางบกแตกต่างกัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานเพียงสมมติฐานเดียว ดงัแสดง ในตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ กรมการขนส่งทางบก 
                  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ t อายุ F ระดับ
การ 
ศึกษา 

F รายได้
เฉลี่ย
ต่อ
เดือน 

F 

 
ความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการให้บริการ 
ของกรมการขนส่งทางบก  

1.ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ .168 1.108 .404 .908 .030 3.213 .143 .335 
2.ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ .210 1.503 .087 2.324 .013 3.421 .785 .458 
3.ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี .567 1.614 .104 4.118 .023 3.251 .138 .164 
4.ดา้นอาคารสถานที่ .631 1.304 .092 3.251 .063 4.512 .562 .814 

รวม .394 1.415 .081 3.145 .000* 3.145 .212 .288 

 

x
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6. อภิปรายผล  
 1.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจล าดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าท่ี                          
ผูใ้ห้บริการรองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านอาคารสถานท่ี และล าดับทา้ยสุด คือ                
ด้านวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุนารี                
แสนพยุห์ (2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ิ
ทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี    

 1.1 ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ น ้ าลิน 
เทียมแก้ว (2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษา พบว่า ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั ทั้งน้ีจากการสังเกตของผูวิ้จยัมีความเห็นว่า สาเหตุท่ีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
บุคลากร กรมการขนส่งทางบก ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเน่ืองมาจาก บุคลากร
กรมการขนส่งทางบกเอาใจใส่ในการให้บริการ ให้บริการอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถอย่างเหมาะสมในการให้บริการ ประกอบกับใช้กิริยา ท่าทางท่ีสุภาพ ด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรและ          
มีอธัยาศยัในการให้บริการ จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 1.2 ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา สงวนทรัพย ์(2562) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรของท่ีว่าการอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ดา้นการบริการและขั้นตอนกระบวนการ
ให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ทั้งน้ี จากการสังเกตของผูวิ้จยัมีความเห็นว่า สาเหตุท่ีความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากร กรมการขนส่งทางบก ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก กรมการขนส่งทางบก มีการก าหนดขั้นตอนและเวลาการให้บริการอยา่ง
ชัดเจนมีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและรวดเร็ว โดยมีบุคลากรท่ีคอยให้ค  าแนะน าท่ีชัดเจนรวมทั้ง
ช้ีแจงขั้นตอนในการให้บริการและเอกสาร แบบฟอร์ม หรือ ค าร้องท่ีมีความเขา้ใจง่าย รวมทั้งการจดัล าดบัการเขา้
รับบริการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากร 
กรมการขนส่งทางบก ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 1.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วนิดา สงวนทรัพย ์(2562) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของท่ีว่าการ
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
เช่นกัน จากการสังเกตของผูวิ้จัยมีความเห็นว่า สาเหตุท่ีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
บุคลากร กรมการขนส่งทางบก ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก 
กรมการขนส่งทางบกมีการจดัท าส่ือในการเผยแพร่ความรู้ท่ีรวดเร็วและทนัสมยั และไดน้ าเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมา
ใชใ้นการปฏิบติังานโดยมีช่องทางการติดต่อหรือสอบถามขอ้มูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เช่น website โทรศพัท ์ เป็นตน้ 
รวมทั้งมีเคร่ืองถ่ายเอกสารและสัญญาณอินเตอร์เน็ตไวบ้ริการอีกดว้ย จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของบุคลากร กรมการขนส่งทางบก ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 1.4 ดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ น ้าลิน เทียมแกว้ 
(2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษา พบว่า ดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ทั้งน้ี จากการ
สังเกตของผูวิ้จยัมีความเห็นว่า สาเหตุท่ีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากรกรมการขนส่ง
ทางบก ดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก กรมการขนส่งทางบก มีการจดัเกา้อ้ี
ส าหรับประชาชนท่ีรอรับบริการอย่างเพียงพอ มีการติดป้ายให้ข้อมูลและป้ายบอกทางไปหน่วยงานต่างๆ ชดัเจน
และเขา้ใจง่าย มีห้องน ้ าสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย การเดินทางกรมการ
ขนส่งทางบกมีความสะดวก รวดเร็วและมีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของบุคลากร กรมการขนส่งทางบกของกรมการขนส่งทางบกดา้นอาคารสถานท่ีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

2. การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ                               
การให้บริการของกรมการขนส่งทางบกแตกต่างกนั จึงเป็นไปตามสมมติฐานเพียงสมมติฐานเดียว อาจเป็นเพราะ
ผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการบริการแตกต่างกนั จึงท าให้ทศันคติและ
ความพึงพอใจต่อการรับบริการแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ รักเหล็ก (2554) ศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีว่าการอ าเภอไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการท่ีว่าการอ าเภอไชยาแตกต่างกนัมีผลท าให้ระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของท่ีว่าการอ าเภอไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ควรเพ่ิมเจา้หน้าท่ีในจุดประชาสัมพนัธ์ เพื่ออธิบาย
ขั้นตอนการรับบริการ และการกรอกแบบฟอร์มเม่ือมารับบริการเพื่อความเขา้ใจและความถูกตอ้งในการรับบริการ 

 (2) ด้านวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ควรปรับปรุงระบบปฏิบัติงานให้ทนัสมัย รวดเร็วในการ
ให้บริการ และจดัท าส่ือประชาสัมพนัธอ์อนไลน์เผยแพร่ในช่องทางของ social media ให้มากขึ้น  

 (3)  ด้านอาคารสถานท่ี ควรเพ่ิมและปรับปรุงห้องน ้ าให้สะอาด รักษาความสะอาดภายใน                     
และภายนอกอาคารอยา่งสม ่าเสมอ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  (1) ควรพฒันาการให้บริการผูรั้บบริการทุกคน ดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจ ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยกุตใ์ช ้ 
  (2) ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และปัจจยัดา้นอื่นๆ ของส านกังานขนส่งจงัหวดัหรือสาขา 
เพื่อน ามาเปรียบเทียบและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ตลอดจนเป็นตน้แบบส าหรับการปฏิบติั
หนา้ท่ีของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 
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ภายในประเทศใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึน้ 
 
ค าส าคัญ : การจดัการภาครัฐ   มาเลเซีย   พฒันาการ  การปฏิรูปเชิงนโยบาย 
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to study public management in Malaysia according to historical 

development of policy reform. Since the government of Abdul Razak, it has an outstanding point in planning 
strategy to develop public services of bureaucracy with the Prevention of Corruption Act (PCA). The government 
of Dr. Mahathir Mohamad has announced “Vision 2020”, which is the plan to develop Malaysia into modern 
industrialized country and resulting in strong management potential lead to action as projects of the country in 
the future. The government of Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi has continued to work on the prevention of 
corruption by controlling the performance of the prime minister and the cabinet concretely. Subsequently, the 
government of Najib Razak, the government of Mahathir Bin Mohamad and the government of Muhyiddin Yassin 
implemented policies to improve the quality of life of the people in the country to have better life. 
 
Keywords : Public Management, Malaysia, Development, Policy Reform 
 

1. บทน า 
มาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยมีช่ือเรียกว่าสหพนัธรัฐมาเลเซียซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย 2 ดินแดน คือ มาเลเซียตะวนัตก (Malaysia Barat) ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู พรมแดนดา้นเหนือติดกบั
ประเทศไทยและบริเวณปลายคาบสมุทรติดกบัประเทศสิงคโปร์ ส่วนมาเลเซียตะวนัออก (Malaysia Timur) ตั้งอยู่
บนเกาะบอร์เนียวประกอบดว้ยรัฐซาราวกั (Sarawah) และซาบาห์ (Sabah) (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2556)  

กล่าวไดว่้า พฒันาการและภูมิหลงัในอดีต บริเวณท่ีเป็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบนั เดิมเป็นอาณาจกัร
ศรีวิชยั ซ่ึงมีความรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ทางทะเลเป็นอย่างมาก (วิทย ์บณัฑิตกุล, 2554)  ภายหลงัต่อมา ในยุคท่ี
มหาอ านาจยโุรปไดข้ยายตวัเขา้มา โดยในสมยัการปกครองของอาณานิคมองักฤษไดน้ าเอานโยบายการแทรกแซง
และขยายอาณานิคมเขา้มาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี มีระบบท่ีปรึกษาขา้ราชการองักฤษเป็นท่ีปรึกษาของสุลต่านมีอ านาจการ
ส่ังงานเทียบเท่ากบัผูส้ าเร็จราชการ ยกเวน้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเพณีของชาวมลายู และ ศาสนาอิสลาม (C.Mary 
Turnbull,1981 อ้างใน ชัยโชค จุลศิริวงศ์, 2541) หลังจากนั้น ได้เร่ิมมีการต่อต้านอังกฤษโดยเกิดขบวนการ
ชาตินิยมและกลุ่มคอมมิวนิสตจี์นขึ้น แต่ไม่ประสบความส าเร็จมากนกั ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 องักฤษจึงได้
ปกครองมลายูอย่างเขม้งวด แต่กลบัถูกต่อตา้นอย่างรุนแรงจากชาวพ้ืนเมือง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่ืนตวั
ทางการเมืองของชาวพ้ืนเมืองท่ีหวงัจะได้รับเอกราช จนมาเลเซียได้ประกาศเอกราชจากองักฤษในวนัท่ี 31 
สิงหาคม ค.ศ. 1957 โดยใช้ช่ือว่า “สหพนัธรัฐมลายู” เป็นสหพนัธ์ท่ีมีรัฐบาลกลางเข้มแข็งมีกษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญเป็นประมุข (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2556)  และในวนัท่ี 16 กนัยายน ค.ศ. 1963 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
“สหพนัธรัฐมาเลเซีย” ดว้ยเหตุน้ี มาเลเซีย จึงมีลกัษณะการเมืองการปกครองท่ีนับเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ            
อนัเป็นผลมาจากประวติัศาสตร์  คือ การเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ประมุข  และ นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ผูบ้ริหารประเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมาเลเซียรับมาจากประเทศองักฤษ เจา้อาณา
นิคมโดยตรง  แต่ท่ีแตกต่างกนั คือ  ประเทศมาเลเซียมีลกัษณะเป็นรัฐต่าง ๆ 13 รัฐมารวมตวักนัภายใตก้ติกาและ
การดูแลของรัฐบาลกลางร่วมกนัในบางเร่ือง  โดยแต่ละรัฐต่างมีอิสระท่ีจะปกครองตนเองอยู่พอสมควร (ศูนยอ์ิน
โดจีนศึกษา  วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา , 2553)  กล่าวได้ว่า จุดเปล่ียนผ่านของพฒันาการ
ดงักล่าวน้ี น าสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในช่วงท่ีมาเลเซียไดรั้บเอกราช คือ “นโยบายการบริหารการให้บริการ
สาธารณะของมาเลเซีย” ส่ิงน้ีถือเป็นวาระส าคญัของพนัธมิตรรัฐบาลในการท่ีจะท าให้เป็นระบบบริหารราชการ
แผน่ดินมาเลเซียอยา่งสมบูรณ์ ในระยะต่อมารัฐบาลจึงไดป้รับนโยบายโดยการผลกัดนัให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันามากย่ิงขึ้น โดยอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ มูฮมัหมดั ไดป้ระกาศแนวคิดท่ีจะให้มีการร่วมมือกนั
ในรูปของ “บริษทัมาเลเซีย” เพื่อเร่งรัดการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และในปี พ.ศ. 2539 ประเทศมาเลเซียไดมี้
การปฏิรูปราชการอีกคร้ัง โดยใช้ช่ือว่า “Civil Service Reforms towards Malaysia’s Vision 2020” นโยบาย
แห่งชาติน้ีจะเน้นการปฏิรูปภาคราชการในเร่ืองการปฏิรูปการจดัระบบการบริหารและการจดัการภาคราชการ 
และเร่ืองการปฏิรูปการจัดการระบบการให้บริการแก่ประชาชน จุดมุ่งหมายในการปฏิรูปภาคราชการคร้ังน้ี 
เพื่อท่ีจะเผชิญความทา้ทายกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
,ม.ป.ป.) ดงันั้น ในบทความน้ีผูเ้ขียนมุ่งน าเสนอประเด็นการจดัการภาครัฐในมาเลเซียท่ีมีการปฏิรูปนโยบายโดย
ไดรั้บผลจากพฒันาการทางประวติัศาสตร์ เพ่ือให้เห็นมุมมองท่ีน่าสนใจต่อความยัง่ยืนในอาเซียนได ้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพือ่ศึกษาการจดัการภาครัฐในมาเลเซียตามพฒันาการทางประวติัศาสตร์
การปฏิรูปเชิงนโยบาย 

 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการน านโยบายไปปฏิบัติ  
แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ ท่ีเก่ียวข้องกับการน าเสนอบทความเร่ืองน้ี คือ แนวคิด Macro 

Implementation และ Micro Implementation (Berman,1978) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมองตั้งแต่ระดบัมหภาคลงสู่ระดบั
จุลภาค และเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในการน ามาใชจ้นถึงปัจจุบนัน้ี 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับ Macro Implementation และ Micro Implementation  
Macro Implementation หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัมหภาค โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดบั

รัฐบาลกลาง รวมถึงระบบราชการ ศาล กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ลงมาถึงระดบัทอ้งถ่ิน โดยการน านโยบายไป
ปฏิบติัในระดบัมหภาคนั้น จะเป็นลกัษณะท่ีรัฐบาลกลางตอ้งด าเนินนโยบายโดยมีอิทธิพลต่อองคก์ารทอ้งถ่ินให้
ปฏิบติัตามดว้ยวิธีต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ                                                                          

Micro Implementation หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัจุลภาค โดยการก าหนดจากสถาบนั
องค์การทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นในประเด็นองค์การทอ้งถ่ินมีการตอบสนองต่อการกระท าของรัฐบาลกลางต่อการ
ออกแบบด าเนินการเองภายในนโยบายต่าง ๆ  

จากการอธิบายทั้งสองความหมายดงัขา้งตน้ Berman (1978) ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นการเก่ียวเน่ือง
เช่ือมโยงกนัระหว่างการน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัมหภาคและระดบัจุลภาคว่า สายโซ่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงกันของกระบวนการนโยบาย 4 กระบวนการ ในการน านโยบายไปปฏิบัติระดับมหภาค (Macro 
Implementation) ซ่ึงเรียกว่า “four passages” มีดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  “four passages” : Step in the policy process. 
ที่มา Berman (1978) 
ฝ่ายบริหาร : Administration  (1) If P, then G (อ านาจการตดัสินใจเชิงนโยบายน าสู่โครงการรัฐบาล) 

การยอมรับน ามาปฏิบติั : Adoption 
(2) If G, then A (โครงการรัฐบาลน าสู่การยอมรับน ามาปฏิบัติของ
โครงการทอ้งถ่ิน) 

การน านโยบายไปปฏิบติัระดบั
จุลภาค : Micro – implementation 

(3) If A, then I (โครงการทอ้งถ่ินน าสู่การปฏิบติั) 

ความถูกตอ้งเชิงเทคนิค :    
Technical  validity 

(4) If I, then O (การปฏิบติัน าสู่ผลลพัธ์ต่าง ๆ) 

 
จากตารางท่ี 1 อธิบายความสัมพนัธ์ได้ว่า ฝ่ายบริหารท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายน าสู่

โครงการของรัฐบาล และโครงการของรัฐบาลได้น าสู่การยอมรับมาปฏิบัติในโครงการของท้องถ่ิน ใน
กระบวนการต่อมาหน่วยงานทอ้งถ่ินด าเนินการปฏิบติัโครงการต่าง ๆ ซ่ึงในการปฏิบติั (Micro Implementation) 
จะน าสู่ผลลพัธ์อนัแสดงให้เห็นถึงความถูกตอ้งเชิงเทคนิค 

ในส่วนของ Micro Implementation วรเดช จันทรศร (2552) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า การน านโยบายไป
ปฏิบติัแบบจุลภาค (Micro Implementation) ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

(1) ขั้นตอนการระดมพลัง (Mobilization) หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินจะตอ้งด าเนินการ ใน 2 กิจกรรม คือ 
การพิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนบัสนุน  

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปล่ียน
โครงการท่ีไดมี้การยอมรับแลว้ออกมาในรูปของการปฏิบติัจริง โดย วรเดช จนัทรศร (2552) ไดอ้ธิบายว่า เบอร์
แมนและแมคลาฟลิน ไดส้รุปถึงรูปแบบของการน านโยบายไปปฏิบติัทั้ง 3 รูปแบบ คือ 

1) ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบติั (Nonimplementation) คือ ไม่มีการปรับใชน้โยบาย แผนงาน หรือ 
โครงการในการเปล่ียนพฤติกรรมของผูป้ฏิบติั 

2) การยอมรับสภาพในการปฏิบติั (Cooptation) เป็นการน านโยบายไปปฏิบติัเหมือนกนั แต่มีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการน านโยบายไปปฏิบติัเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพของหน่วยงานหรือขอ้จ ากดัอื่น ๆ  

3) การเรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ (Technological learning) หมายถึง ไม่มีการน านโยบาย 
แผนงาน หรือ โครงการมาใช ้ถึงแมว่้าจะมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแลว้ก็ตาม เป็นการปฏิบติัตามรูปแบบแต่ไม่เกิด
กลไก  

(3) ขั้นตอนการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง ( Institutionalization or Continuation)
หมายความว่า นโยบายนั้นจะตอ้งถูกปรับเปล่ียนและไดรั้บการยอมรับเป็นหนา้ท่ีประจ าวนั (routinization) ของผู ้
ปฏิบติัดว้ยในเวลาต่อมา การสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบติั ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งหาทางท าให้
การปฏิบติัเกิดการสืบทอด คือ การสร้างความเป็นปึกแผน่เชิงสถาบนั (institutionalization) หรือ ความต่อเน่ืองใน
การปฏิบติัให้เกิดขึ้นกบันโยบายนั้นให้ได ้เป็นการท่ีผูป้ฏิบติัมีความผกูพนัและยอมรับโครงการอนัจะส่งผลท าให้
เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยืน (sustainability) 

ดงันั้น จึงสรุปรายละเอียดในสาระส าคญัไดว่้า การน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัจุลภาคเป็นลกัษณะท่ี
จะตอ้งด าเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบาย และ การแสวงหาความสนบัสนุน น าสู่ขั้นตอนการ
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ปฏิบัติซ่ึงมีจุดส าคญัในเร่ืองของการปรับตัวเข้าหากันและกัน (mutual adaptation) กล่าวได้ว่า หากองค์การ 
หน่วยงานทอ้งถ่ินไม่มีการปรับตวั ก็จะเป็นลกัษณะท่ีเรียกว่า ไม่มีการน านโยบายไปปฏิบติั (nonimplementation) 
แต่หากเป็นลกัษณะของการเสริมกิจกรรม เรียกว่า การยอมรับสภาพในการปฏิบติั (cooptation) จะเป็นการน า
นโยบายไปปฏิบติัท่ีให้เห็นถึงความเหมาะสมกบัสภาพบริบทของหน่วยงาน และ หากองคก์ารมีการปรับตัวเขา้หา
กันและกัน (mutual adaptation) จะท าให้เกิดขั้นตอนของการมีความรู้สึกว่า ยอมรับเป็นหน้าท่ีประจ าวัน 
(routinization) ของผูป้ฏิบติั น าสู่การสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบติั 
 

4. พฒันาการกลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐในช่วงเปลีย่นผ่าน  
กลยทุธ์การปฏิรูปภาครัฐของมาเลเซียในช่วงเปล่ียนผา่น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
4.1 อับดุล ราซะก์ (The Razak Reforms : ค.ศ. 1960 – 1976)ไดถู้กเรียกว่าเป็น “บิดาแห่งการพฒันา” 

ของมาเลเซีย มีกลยุทธ์ท่ีโดดเด่นอนัแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นปฏิรูปมาเลเซียให้มีความเติบโต โดยรัฐบาลไดมี้
การจดัตั้งกระทรวงการพฒันาชนบท (Ministry of Rural Development) เพื่อรองรับในแผนงานการพฒันาชนบท 
มีการวางกลยุทธ์ท่ีแสดงถึงศกัยภาพของการปฏิรูประบบราชการดว้ยกลยุทธ์ในการควบคุมการปฏิบติังานของ
ระบบราชการโดยการพฒันาการบริการสาธารณะของระบบราชการ ท่ีไดส้ร้างความเติบโตของแผนงานท่ีส าคญั
ในการพฒันาประเทศ  ซ่ึงในปี ค.ศ.1961 มาเลเซีย ไดมี้โครงการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ (Prevention of Corruption 
Act : PCA) (Pan Suk Kim,2011)โดยมีการน าไปสู่การปฏิบติัมีหน้าท่ีหลกั คือ (1) การสืบสวนและการฟ้องร้อง
การกระท าความผิด (2) การป้องกนั ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในการให้บริการประชาชนและการบริการท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย  (3) การสืบสวนการร้องทุกขข์องประชาชนท่ีมีต่อขา้ราชการ อีกทั้ง ลดวฒันธรรมการปฏิบติังานท่ีล่าชา้ 
(Office of the Civil Service Commission The Royal Government of Thailand,1985) นอกจากน้ีแลว้ ยงัไดป้ระสบ
ความส าเร็จในการฝึกอบรมพนักงาน ต่อการบริการสาธารณะ ในปี ค.ศ.1972  มีการจดัตั้งสถาบนั INTAN (the 
Malay acronym for National Institute of Public Administration) เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงานในทุก
ประเภท (Pan Suk Kim,2009) 

4.2 ดร.มหาเธร์  โมฮัมหมัด(The Mahathir Reforms : ค.ศ. 1981 – 2003) มีกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการ
พฒันาประเทศ คือ the Fourth Malaysia Plan ในปี ค.ศ.1981 – 1985 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ ส่งเสริมความ
เขม้แข็งทางการตลาด (Pan Suk Kim,2011) อีกทั้งในปี ค.ศ.1991 มหาเธร์ ไดป้ระกาศ “Vision 2020” ซ่ึงเป็นแผน
ในการพฒันามาเลเซียให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมสมยัใหม่ เป็นการปฏิรูปตามแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
(NPM) (Pan Suk Kim,2009)กล่าวไดว่้า การปฏิรูปประเทศในสมยัรัฐบาลของมหาเธร์นั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การรวมกิจการภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ีแล้ว ชัยโชค จุลศิริวงศ์ และ ชปา                            
จิตต์ประทุม (2552) ไดอ้ธิบายในแง่มุมของทิศทางนโยบายว่า มาเลเซียในยุคของมหาเธร์ มีความชดัเจนในจุดยืน
และเป้าหมายของการพฒันาประเทศ โดยมีความโดดเด่นมากท่ามกลางมุมมองท่ีแตกต่างและคนละดา้น ไม่ว่าจะ
เป็นการเสนอขอจดัตั้งกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก (EAEG) ในปี 1990 เพื่อตอบโต้การรวมกลุ่มการคา้เสรี
อเมริกาเหนือ (North America Free Trade Agreement : NAFTA) และ ในเร่ืองการควบคุมการปริวรรตเงินตรา 
(exchange control)ในปี ค.ศ. 1998 กล่าวไดว่้า กลยทุธ์ดงักล่าวมีความส าคญัต่อการสร้างประโยชน์แห่งชาติในการ
รองรับกบับริบทการเปล่ียนแปลงจุดเปล่ียนผา่นสู่การพฒันาในช่วงเวลาต่อมา 

4.3 ดะโต๊ะ ศรี อับดุลลอฮ์ อะห์มัด บาดาวี (The Abdullah Reforms : ค.ศ. 2004 – 2008) ไดเ้ขม้งวด
ในเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยมีกลยุทธ์ท่ีโดดเด่น คือ การจดัตั้งหน่วยงานการต่อต้าน
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คอร์รัปชั่น (The ACA :Anti-Corruption Agency) เพื่อด าเนินงานสนับสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นในระบบ
ราชการ อีกทั้ง ไดมี้ MACC (Malaysia Anti-Corruption Commission) โดยจดัตั้งขึ้นมาเพ่ือควบคุมการปฏิบติังาน
ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Pan Suk Kim, 2009) กล่าวไดว่้า กลยทุธ์น้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงการสนบัสนุน
พฒันาสร้างเสถียรภาพให้กบัประเทศ และนอกจากน้ีแลว้ ไดมี้แผนพฒันาความซ่ือตรงแห่งชาติ (The National 
Integrity Plan : NIP)โดยมียุทธศาสตร์การพฒันาประเทศทั้ง 8 ดา้น คือ (1) สถาบนัครอบครัว  (2) ชุมชนทอ้งถ่ิน 
(3) สังคมพลเมือง (4) สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม (5) สถาบันทางศาสนา (6) สถาบันทางเศรษฐกิจ                          
(7) สถาบนัทางการเมือง และ (8) สถาบนัทางการบริหาร (Integrity Institute of Malaysia,2004) เป็นแผนพฒันาท่ี
มุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงของประเทศในทุกดา้น แกไ้ขปัญหาการคอร์รัปชัน่ ให้ประเทศมีการพฒันาท่ีเป็นไป
อยา่งโปร่งใส มีความชอบธรรม 

4.4 นาจิบ ราซัก และ มาฮาดีร์ บิน โมฮามัด (ค.ศ. 2009 – 2020) เป็นการด าเนินนโยบายของ
มาเลเซีย         ท่ีเกิดจากความต่อเน่ืองในนโยบายท่ีดีของแต่ละช่วงเปล่ียนผ่าน น ามาซ่ึงการสานต่อกลยุทธ์เพื่อ
เป้าหมายการพฒันาประเทศมาเลเซียตามแนวนโยบายการพฒันาแห่งชาติ (National Development Policy : NDP) 
และ Vision 2020 ตรงตามจุดมุ่งหมายของการปรับเปล่ียนการพฒันาประเทศตามแนวนโยบาย “1Malaysia 
concept” เพื่อการรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว โดย “Vision 2020” เป็นวิสัยทศัน์ของประเทศมาเลเซียท่ีมีการประกาศว่า
จะเป็นประเทศพฒันาอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาตนเองไดภ้ายในปี 2020 พฒันาภาพรวมของประเทศ ทุกส่วนของวิถี
ชีวิตพลเมือง ตั้งแต่เร่ืองความเจริญมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ความสุขสมบูรณ์ในสังคม ประชาชนมีการศึกษาในคุณภาพ
ระดับโลก การเมืองมีความมั่นคง และประเทศชาติประชาชนด าเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพทางจิตใจ โดยได้มี
เป้าหมายอนัเป็นแนวทางปฏิบติั 9 ประการ (Challenges to realising Vision 2020,n.d.) ดงัน้ี     

(1) สร้างสังคมมาเลเซียให้หลอมรวมเช้ือชาติเผ่าพนัธ์ุท่ีหลากหลาย ทั้งเผ่าพนัธ์ุ มาเลย ์จีน อินเดีย 
ฯลฯ เป็นเผา่พนัธ์ุมาเลเซียเป็นหน่ึงเดียว 

(2) สร้างสังคมมาเลเซียให้เป็นอิสระเสรีในเชิงความรู้สึกนึกคิดเป็นสังคมท่ีพฒันาแลว้อย่างมีความ
มัน่คง 

(3) สร้างเสริมและคุม้ครองสังคมประชาธิปไตยท่ีมีวุฒิภาวะ เป็นสังคมประชาธิปไตยท่ีเจริญแลว้ 
(4) สถาปนาสังคมท่ีเป่ียมดว้ยศีลธรรมและจริยธรรมอยา่งสมบูรณ์  
(5) สร้างสังคมท่ีมีอุดมการณ์เสรีนิยมและอดทนต่อกนัอยา่งมีวุฒิภาวะ  
(6) สร้างสังคมท่ีมีฐานความคิดเป็นวิทยาศาสตร์และคิดอยา่งกา้วหนา้  
(7) สร้างสังคมท่ีห่วงใยเอ้ืออาทรต่อกนัและกนัอยา่งสมบูรณ์  
(8) สร้างหลักประกันให้มีความยุติธรรมในสังคมทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสังคมท่ีมีการจัดการ

กระจายความมัง่คัง่ของชาติให้ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
(9) สร้างสังคมท่ีมัง่คัง่อุดมสมบูรณ์ ดว้ยระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างสมบูรณ์ เป็นระบบ

เศรษฐกิจท่ีมีพลวตัรสูง มีความยืดหยุน่และมีความต่ืนตวัคึกคกัตลอดเวลา 
  4.5 มุฮ์ยิดดิน ยัซซิน (ค.ศ.2020) นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบัน (Tan Sri Muhyiddin Yassin) 
ออกนโยบายแพ็คเกจกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 35,000 ลา้นริงกิต เพ่ือช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัจากผลกระทบของ
ไวรัส                โควิด-19 และมาตรการควบคุมการสัญจร (Movement Control Order : MCO) หลงัจากธุรกิจส่วน
ใหญ่ตอ้งปิดกิจการเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในจ านวนน้ีเป็นการอดัฉีดเงินโดยตรง 10,000 ลา้นริงกิต แผนการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจระยะส้ัน (Economic Recovery Plan : ERP) หรือแพ็คเกจ “PENJANA” (Pelan Jana Semula Ekonomi 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9A_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
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Negara)                   มีเป้าหมายหลกัสามประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่อพฒันาศกัยภาพของประชาชน (2) ขบัเคล่ือนธุรกิจ 
และ (3) กระตุน้เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคญักบั SMEs ผา่นโครงการฝึกอบรม การสนบัสนุนทางสังคม แผนการ
จดัหาเงินทุน การกระตุน้การบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนการสนบัสนุนอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการใชม้าตรการ MCO ทั้งน้ี “Penjana” เป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาลใน
การรับมือกบัผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการปิดประเทศ ซ่ึงก่อนหนา้น้ีรัฐบาลได้
จัดสรรเงินจ านวน 260,000 ล้านริงกิต ผ่านแพ็คเกจ  Prihatin Rakyat หรือแพ็คเกจความห่วงใยสู่ประชาชน 
ประกอบดว้ยการเล่ือนช าระหน้ีของธนาคาร การมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชน และการให้สินเช่ือกบัภาคธุรกิจ 
แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะส้ัน (ERP) ได้แก่ แก้ไข (resolve), ฟ้ืนตัว (resilience), เ ร่ิมต้นใหม่ (restart), ฟ้ืนฟู
(recovery), คืนสู่สภาพเดิม (revitalize), และ ปฏิรูป (reform) โดยการกลับสู่สภาพเดิมจะด าเนินการในช่วง
ปีงบประมาณ 2564 (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย,์2563) 
 

5. การสังเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
บทความเร่ืองน้ี ผูเ้ขียนสังเคราะห์ สรุปผลเปรียบเทียบกลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐของรัฐบาลมาเลเซียใน

แต่ละสมยั ดงัตารางขา้งล่างน้ี 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบกลยทุธ์การปฏิรูปภาครัฐของรัฐบาลมาเลเซียในแต่ละสมยั 
รัฐบาล จุดเด่นของนโยบาย ผลการปฏิรูป 

อบัดุล ราซะก์  
(ค.ศ.1960 – 1976) 

การวางกลยทุธ์พฒันาการบริการ
สาธารณะของระบบราชการ  
โดยมีโครงการป้องกนัการคอร์รัปชัน่
(Prevention of Corruption Act : PCA)  

การด าเนินนโยบายอยา่งเป็นรูปธรรม
เก่ียวกบัการควบคุมการบริการสาธารณะ
ของระบบราชการ 
1. การสืบสวนและการฟ้องร้องการกระท า
ความผิด  
2. การป้องกนั ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใน
การให้บริการประชาชนและการบริการท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย   
3. การสืบสวนการร้องทุกขข์องประชาชน
ท่ีมีต่อขา้ราชการ 

ดร.มหาเธร์  โมฮมัหมดั 
(ค.ศ.1981 – 2003) 

ประกาศ “Vision 2020” ซ่ึงเป็นแผนใน
การพัฒนามาเลเ ซียให้ เ ป็นประเทศ
อุตสาหกรรมสมยัใหม่ 

1.ศกัยภาพการจดัการของภาคเอกชน ใน
ความแขง็แกร่ง น าไปสู่การปฏิบติัเป็น
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต  
2.การมีโครงการต่าง ๆ ที่ถูกแปรรูปดว้ย
เอกชนน้ีไดน้ าไปสู่การลดลงของพนกังาน
ในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการช่วยประหยดั
ค่าใชจ่้ายของภาครัฐ (Pan Suk Kim,2011) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
รัฐบาล จุดเด่นของนโยบาย ผลการปฏิรูป 

ดะโต๊ะ ศรี อบัดุลลอฮ ์ 
อะห์มดั  บาดาวี 
(ค.ศ.2004 – 2008) 

การจดัตั้งหน่วยงานการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ (The ACA :Anti-Corruption 
Agency) เพื่อด าเนินงานสนบัสนุนการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในระบบราชการ 
อีกทั้ง ไดมี้ MACC (Malaysia Anti-
Corruption Commission) โดยจดัตั้ง
ขึ้นมาเพ่ือควบคุมการปฏิบติังานของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 

1.จากฐานขอ้มูล Global Peace Index 
2011(Theguardian,2011) พบว่า มาเลเซีย
จดัอยูใ่นล าดบัท่ี 19 ของโลกในเร่ืองของ
ความสันติ ความเป็นประชาธิปไตยและ
ความโปร่งใส  
2.แนวทางการปฏิรูปดงักล่าวน าไปสู่
แผนพฒันาความซ่ือตรงแห่งชาติ (The 
National Integrity Plan : NIP) ซ่ึงน าไปสู่
เป้าหมายการพฒันาประเทศของมาเลเซีย
ตามแนวนโยบาย Vision 2020 

นาจิบ ราซกั และ มาฮาดีร์ 
บิน โมฮามดั 
(ค.ศ.2009 – 2020) 

การสานต่อกลยทุธ์เพื่อเป้าหมายการ
พฒันาประเทศมาเลเซียตามแนวนโยบาย
การพฒันาแห่งชาติ (National 
Development Policy : NDP) และ 
Vision 2020 ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การปรับเปล่ียนการพฒันาประเทศตาม
แนวนโยบาย  “1 Malaysia concept” 

1.การลดปัญหาการคอร์รัปชัน่ในภาครัฐ 
คุณภาพของการเขา้ถึงการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการ
เติบโตของโครงสร้างพ้ืนฐานและ                    
การปรับปรุงการขนส่งสาธารณะท่ีดีย่ิงขึ้น 
ภายใตเ้ป้าหมาย Vision 2020 (Pan Suk 
Kim, 2011) 

มุฮย์ิดดิน ยซัซิน 
(ค.ศ.2020) 

นโยบายแพค็เกจ “PENJANA” กระตุน้
เศรษฐกิจ เพ่ือช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และ
มาตรการควบคุมการสัญจร (Movement 
Control Order : MCO) 

ผลส ารวจโดยศูนยเ์มอร์เดกา ซ่ึงเป็นส านกั
ส ารวจความคิดเห็นอิสระ พบว่า ผูต้อบ
แบบส ารวจไดใ้ห้คะแนนเร่ืองการจดัการ
ไวรัส  โควิด-19 ของรัฐบาล สูงถึง               
ร้อยละ 93 และให้คะแนนสูงเร่ืองการ
ช่วยเหลือผูย้ากไร้ และจดัการเศรษฐกิจ
ในช่วงวิกฤต ท่ีเกิดจากไวรัสโควิด-19                                  
(ส านกัข่าวไทย,2563) 

 
  จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว่้า มาเลเซียเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีมีการจดัการภาครัฐท่ีนบัได้
ว่ามีความโดดเด่นในการปฏิรูปประเทศ โดยในแต่ละช่วงเปล่ียนผา่นไดแ้สดงให้เห็นถึงพฒันาการท่ีต่อเน่ืองของ
แนวนโยบายท่ีดีเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายท่ีย ัง่ยืน โดยนับตั้งแต่รัฐบาลอบัดุล ราซะก์  ท่ีมุ่งเน้น                          
การปฏิรูประบบราชการให้มีการบริการสาธารณะท่ีโปร่งใส ซ่ึงเป็นการวางแนวทางต่อการจดัการเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีเป็นรูปธรรมของมาเลเซียในเวลาต่อไป อีกทั้ง Vision 2020 ท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของประเทศ
กบัการเป็นอุตสาหกรรมสมยัใหม่ และ การมีจุดยืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ามกลางการเปิดประชาคม
อาเซียน ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี
และมีการพฒันาในทุกดา้นเพ่ือยกระดบัทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการใชท้รัพยากร
อยา่งย ัง่ยืน และส่งเสริมอตัลกัษณ์ของความเป็นอาเซียน กล่าวไดว่้า การวางรากฐานทางนโยบายของมาเลเซียมีผล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9A_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ต่อเน่ืองต่อการพฒันาในยุคปัจจุบนั โดยจะเห็นไดว่้า แมจ้ะประสบกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ไวรัส
โควิด-19 ประเทศมาเลเซียสามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งสมดุล 
 มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจสามประการ ดงัน้ี 
 ประการแรก การวางนโยบายของมาเลเซีย เช่น ในเร่ืองของอุตสาหกรรมสมยัใหม่ สามารถน ามาปรับใช้
กบัประชาชนในประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจได ้ทั้งการสนบัสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล นวตักรรมทางอาหาร 
การท าตลาดให้เป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคอาเซียน  

ประการที่สอง ควรมุ่งเน้นแนวทางในการเสริมสร้างความมัน่คงกบักลุ่มประชาชนในมาเลเซีย ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีมีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ให้สามารถด ารงอยู่ร่วมกันได้ ทั้ งน้ี เพื่อสร้างจุดยืนร่วมกัน 
ก่อให้เกิดผลลพัธ์การพฒันาคุณภาพชีวิตประชากรอาเซียน มีการเมืองท่ีมัน่คงในระดบัภูมิภาค รวมทั้งเศรษฐกิจท่ี
มีความยัง่ยืน 

ประการสุดท้าย ควรสนับสนุนให้ประชาชนในมาเลเซียไดมี้การศึกษาภาษาองักฤษและภาษาจีน เพื่อ
เป็นการผลิตทกัษะแรงงานให้มีศกัยภาพสูงขึ้น ซ่ึงเม่ือแรงงานมีทกัษะท่ีสูงมากขึ้นจะสามารถรองรับกบัการขยาย
อุตสาหกรรมธุรกิจของประเทศได ้
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุ
เทียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนและความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางขุนเทียน กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีเขา้มารับบริการของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุน
เทียน จ านวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า Chi-square 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงาน
ท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจล าดบัแรก คือ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ รองลงมา คือ ดา้นขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ ดา้นอาคารสถานท่ี และล าดบัทา้ยสุด คือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ตามล าดบั         
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เพียงดา้นเดียว 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ/การให้บริการ/ส านกังานท่ีดิน/ สาขาบางขนุเทียน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study people’s satisfaction towards services from Bangkok 
Metropolitan Land Office, Bangkhunthian Branch and correlation between personal characteristics and people’s 
satisfaction toward services of Bangkok Metropolitan Land Office, Bangkhunthian Branch. 
The samples in this research were 375 people. Tools in this study were questionnaire. The analytical statistics 
consisted of percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square test. 
 The results revealed that the majority of respondents were male, were aged 36-45 years old.Bachelor 
degree, average salary 10,000 – 20,000 baht. Overall people’s satisfaction toward services from Bangkok 
Metropolitan Land Office, Bangkhunthian Branch was rated high. When considered to each aspect  which could 
sort from high to low as follows: personnel aspect, service providing procedure aspect, building and surrounding 
aspect and supplies equipment and technology aspect, respectively. The hypothesis test showed that only level of 
education correlated with satisfaction toward services from Bangkok Metropolitan Land Office, Bangkhunthian 
Branch at a 0.05 statistically significant level. 
 
Keywords: Satisfaction/Services/ Land Office /Bangkhunthian Branch 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีองคก์ารท่ีให้บริการจ าเป็นตอ้งค านึงถึง เน่ืองจากความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการเป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของการบริการ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานบริการจ าเป็นตอ้งส ารวจความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการและลกัษณะของการน าเสนอบริการให้เป็นท่ีช่ืนชอบ เพราะ
ขอ้มูลดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของผูรั้บบริการต่อคุณสมบติัของการบริการ 
และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลกัษณะท่ีปรารถนา ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูใ้ห้บริการในอนัท่ีจะ
ตระหนักถึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และสามารถสนองตอบบริการท่ีตรงกับลักษณะและรูปแบบท่ี
ผูรั้บบริการคาดหวงัไวไ้ดจ้ริง ประเด็นท่ีสอง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นตวัแปรส าคญัในการประเมิน
คุณภาพของการบริการ หากกิจการใดน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการตามความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ ก็ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการซ ้ าอีกต่อๆ ไป ความ
น่าเช่ือถือไวว้างใจของการบริการ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการดว้ย
ความเช่ือมัน่และความเขา้ใจต่อผูอ่ื้น ประเด็นท่ีสาม ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นตวัช้ีคุณภาพและ
ความส าเร็จของงานบริการ การให้ความส าคญักบัความต้องการ และความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานบริการเป็น
เร่ืองท่ีจ าเป็น ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการให้ความส าคัญกับผูรั้บบริการ การสร้างความพึงพอใจในงานให้กับ
ผูป้ฏิบติังานบริการย่อมท าให้เจา้หน้าท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตั้งใจปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความสามารถอนัจะน ามาซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ (ศุภกิจ ศรีอาวุธ, 
2555:4) 

การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนของภาครัฐ เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นสมรรถนะของการปฏิบติังาน
การให้บริการตอบสนองความตอ้งการประชาชนท่ีเป็นผูรั้บบริการของหน่วยงานภาครัฐ ภายใตร้ากฐานของ                  
การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีระบบราชการของหลาย
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ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทศัน์ในการขบัเคล่ือนการจดัการระบบงานภาครัฐในช่วง
หลายปีท่ีผ่านมา ตามแนวคิดน้ี นอกจากแนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดบัก าลงัการผลิตของ
หน่วยงานภาครัฐ การจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นมีมติส าคญัประการหน่ึงท่ีให้ความส าคญัต่อการให้บริการ
ประชาชน(Public Service Orientation)ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนผูม้ารับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (วิโรจน์ ก่อสกุล และคณะ, 2562) ซ่ึงเป็นทั้งปัจเจกชนและผูป้ระกอบการท่ีตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ไดเ้ร่งรัดผลกัดนัการด าเนินการในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 

ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน เป็นหน่วยงานระดบัส านกัมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการ
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด กฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรท่ีดิน กฎหมายว่าดว้ยช่างรังวดั
เอกชน และก ากบัดูแลให้ค  าปรึกษา สนบัสนุนการปฏิบติังานของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานครทุกสาขา โดย
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงาน เป็น 1 กลุ่มงาน 3 ฝ่าย ได้แก่1) กลุ่มงานวิชาการท่ีดิน ตอบปัญหาและขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัการปฏิบติังานของส านกังาน และสาขา2) ฝ่ายอ านวยการ แบ่งเป็นงานบริหารทัว่ไป และงานการเงินและ
บญัชี 3) ฝ่ายทะเบียน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์4) ฝ่ายรังวดั รังวดัท่ีดิน สอบเขต 
แบ่งแยก รวมท่ีดิน และท าแผนท่ี ทั้งน้ี ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ให้ความส าคญักบั
ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ เน่ืองจากการให้บริการเป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐบาล เป็นภารกิจท่ี
ส าคญัทางดา้นการตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนท่ีขอรับบริการภายใตร้ะเบียบ
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวใ้นปัจจุบนัน้ี รัฐบาลไดเ้ร่งรัดให้ส่วนราชการต่างๆ ขยายขอบเขตและปรับปรุง
การบริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีสะดวกทัว่ถึง และเป็น
การประสานเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระหว่างประชาชนกบัขา้ราชการ ทั้งน้ีขา้ราชการจะตอ้งค านึงถึง
ประชาชนและตอ้งส ารวจตวัเองดว้ยว่าในการปฏิบติัราชการในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการซ่ึงมีภารกิจในการให้บริการ
ประชาชนนั้น ไดท้  างานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน
หรือไม่ เพราะฉะนั้นเร่ืองความสัมพนัธ์ ระหว่างขา้ราชการกบัประชาชนจึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัอยา่ง
มากและต้องพยายามด าเนินการเพ่ือให้การท างานของราชการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมพูนคุณภาพและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได(้กรมท่ีดิน, 2563) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูวิ้จัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน  ว่ามีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใดเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัมาเป็นแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบาง
ขุนเทียนอันจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซ่ึงจะมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของประชาชนท่ีมารับบริการของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางขนุเทียน 

(2)  ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาคร้ังนีผู้้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ความพึงพอใจหรือความพอใจ พจนานุกรมดา้นจิตวิทยา (ธนพร 
ชุมวรฐายี, 2539: 8)ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกของผู ้ท่ีมารับบริการต่อสถานบริการตาม
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ จากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจไวห้ลากหลาย เช่น ความพึงพอใจ คือ ทศันคติในทางบวกของบุคคลจะเกิดขึ้นไดก็้ต่อเม่ือ ทุกส่ิงท่ี
เก่ียวเน่ืองจากความตอ้งการดา้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ถา้บุคคลไดรั้บความตึงเครียด มีผลเก่ียวเน่ืองจากความตอ้งการ
ดา้นพ้ืนฐานของมนุษย ์จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้นกล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถใช้
แทนกนัได ้เพราะทั้งสองค าน้ีจะหมายถึงผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะ
แสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบ และแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั้นเอง 
สอดคลอ้งกบั (จิรวิทย ์เดชจรัสศรี,2538:40) ท่ีศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ซ่ึงสรุปไดว่้า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวก
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นแลว้ จะท าให้เกิดความสุข ความสุขนั้นเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน 
กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีระบบยอ้นกลบั ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นไดอี้ก 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน และความสุขนั้นมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึก
ทางบวกอื่นๆ ส่วนความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซับซ้อน และ
ระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระบบ
ความพึงพอใจ มีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบส่ิงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษยม์ักจะได้แก่
ทรัพยากร หรือส่ิงเร้า การวิเคราะห์ระบบความพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือส่ิงเร้า แบบใดเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดความพึงพอใจและความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจ จะเกิดไดม้ากท่ีใดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่ง
ท่ีเป็นท่ีตอ้งการครบถว้น  
 2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ การให้บริการเป็นหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัในการ
บริหารงานของภาครัฐโดยเฉพาะในลกัษณะงานท่ีตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัประชาชน หรือผูรั้บบริการโดยตรง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538: 27-28) กล่าวว่า หลักการบริการท่ีดีต้องประกอบด้วย 1) ความเช่ือถือได้ 
(Reliability) ประกอบดว้ยความสม ่าเสมอและการตอบสนอง (Response) ประกอบดว้ย ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 
ความพร้อมท่ีจะให้บริการและการอุทิศเวลาความต่อเน่ืองในการติดต่อและปฏิบติัต่อผูใ้ห้บริการเป็นอย่างดี                    
2) ความสามารถ (Competence) ประกอบดว้ย ความสามารถในการให้บริการความสามารถในการส่ือสารและ
ความสามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ  3) การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบดว้ย ผูใ้ช้บริการเขา้ใช้
บริการหรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากและซับซ้อนเกินไป ผูใ้ช้บริการใช้เวลารอคอย                  
น้อย เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวกส าหรับผูใ้ช้บริการและอยู่ในสถานท่ีท่ีผูใ้ช้บริการติดต่อได้สะดวก                         
4) ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วย การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ช้บริการ การให้การต้อนรับท่ี
เหมาะสมและผูใ้ห้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดี  5) การส่ือสาร (Communication) ประกอบด้วยมีการส่ือสารช้ีแจง
ขอบเขตและลกัษณะงานบริการและมีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 6) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) 7) ความมัน่คง 
(Security) ไดแ้ก่ ความปลอดภยัทางกายภาพ 8) ความเขา้ใจ (Understanding) ประกอบดว้ย  การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
การให้ค  าแนะน าและเอาใจใส่ผูใ้ช้บริการและการให้ความสนใจต่อผูใ้ช้บริการ  9) การสร้างส่ิงท่ีจับต้องได้ 
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(Tangibility) ประกอบดว้ย การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมส าหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการและ การจดัสถานท่ีท่ีให้บริการอย่างสะอาดสวยงามเวเบอร์ (Weber, 1966: 34) ได้
ช้ีให้เห็นว่าการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือ การให้โดยไม่ค  านึงถึง
ตวับุคคลหรือท่ีเรียกว่า  Fine Ira Et Studio กล่าวคือ  การให้บริการท่ีไม่ใชอ้ารมณ์และไม่มีความชอบพอใครเป็น
พิเศษ  แต่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑท่ี์มีอยูใ่นสภาพท่ีเหมือนกนั 
 3. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ มีงานวิจยั
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการ มีงานวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ,อายุและการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ (สุนารี แสนพยหุ์, 2557 และนุชิดา ทบัศรี, 2560 และปาวิตรา สุนทรส, 2561 และ 
สิณิสา แจ้งจรัส, 2562 และอาคม สกลนุรักษ์, 2562 และวนิดา สงวนทรัพย์, 2562 ในส่วนปัจจัยด้านรายได้มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (นุชิดา ทบัศรี, 2560 และปาวิตรา สุนทรส, 2561 
และ สิณิสา แจง้จรัส, 2562และอาคม สกลนุรักษ์, 2562 และวนิดา สงวนทรัพย,์ 2562) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงน าตวัแปร
เหล่าน้ีมาศึกษา  ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงการวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
 การให้บริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุนารี  
แสนพยห์ุ 

(2557) 

นุชิดา  
ทบัศรี
(2560) 

ปาวิตรา 
สุนทรส 
(2561) 

สิณิสา แจง้
จรัส 

(2562) 

อาคม  
สกลนุรักษ ์

(2562) 

วนิดา  
สงวนทรัพย ์

(2562) 

ความถ่ี 

เพศ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄        6 
อาย ุ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 6 

การศึกษา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 6 
รายได ้  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 5 

  
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู ้วิจัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน 4 ดา้น คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และดา้นอาคารสถานท่ี จากแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2538:27-28) 
และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดจ้าการสังเคราะห์ ท่ีมีความถ่ีตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
จากแนวความคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูวิ้จยัน ามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัจจยัส่วน

บุคคลไดแ้ก่ 1. ดา้นเพศ  2.ดา้นอายุ  3.ดา้นการศึกษา และ4.ดา้นรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1แบบแผนการวิจัย  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.2ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร คือ ประชาชนท่ีเขา้มารับบริการจากส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ใน

ไตรมาส 1และไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จ านวน 13,200 คน ใช้สูตรของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970) ก าหนดขนาดตวัอย่างได้ 375 คน  และแจกแบบสอบถามให้กบัประชาชนท่ีมารับบริการ ณ ท่ีท า
การส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการและ

เลือกตอบเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ตอนท่ี 2 ค าถามเป็นแบบค าถามปลายปิด
เก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน ใน 
4 ดา้น จ านวน 20 ขอ้ ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ท่ีสุด และตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด คือ ขอ้เสนอแนะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น  

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยค านวณ

ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดว้ยวิธีของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 กนัยายน 2563 ได้
แบบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน จ านวน 375 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

        ปัจจัยส่วนบุคคล 
        - เพศ 
        - อายุ 
        -ระดบัการศึกษา 
        - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการของ
ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน 

- ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 

- ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

- ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
- ดา้นอาคารสถานท่ี 
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4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติบรรยายท่ีใช้ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ              

การทดสอบค่า Chi-square  โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนแบบสอบถามปลายเปิด                                
ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา การจดักลุ่มขอ้ความและค่าความถ่ี  

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 238 คน มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
148 คน  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน164 คน  
 5.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุน
เทียนพบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เม่ือจ าแนกรายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ อยู่ในระดับมาก                    
(X̅= 3.95, S.D. = 0.46) ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.84,S.D. = 0.37) อยู่ใน
ระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  (X̅= 37.9,S.D. = 0.10) ด้านอาคารสถานท่ีอยู่ในระดับมาก                            
(X̅= 3.83,S.D. = 0.21) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน  

S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
ล าดบัที่ 

1.ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 3.95 0.46 มาก 1 
2.ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 3.84 0.37 มาก 2 
3.ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 3.79 0.10 มาก 4 
4. ดา้นอาคารสถานท่ี 3.83 0.21 มาก 3 

รวม 3.86 0.29 มาก  

 
  5.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน ดงัตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
  

x
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 ของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน  

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ 
(sig) 

 

อายุ 
(sig) 

 

ระดบั
การ 
ศึกษา 
(sig) 

 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 
(sig) 

 

 
ความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการของส านกังานท่ีดิน 
กรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน 
1.ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ .312 2.314 .103 3.512 .000* 2.512 .497 7.714 
2.ดา้นขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

.218 2.106 .112 3.429 .000* 2.371 .475 7.814 

3.ดา้นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี .369 2.694 .163 3.325 .000* 2.331 .452 7.532 
4. ดา้นอาคารสถานท่ี .397 2.301 .159 3.501 .000* 2.041 .443 7.497 

รวม .324 2.300 .135 3.412 .000* 2.321 .466 7.674 
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

6.อภิปรายผล  
การศึกษาเร่ืองน้ีมีประเด็นในการอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการมากท่ีสุดเน่ืองจากให้บริการ

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั บุคลากรมีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการให้บริการ มีกิริยาท่าทางท่ี
สุภาพ ตอ้นรับดว้ยรอยยิม้ท่ีเป็นมิตรมีอธัยาศยัดี  

2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน ดงัน้ี 

 2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียนสามารถให้บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั มี
การให้บริการลูกคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั เฉพาะลูกคา้เพศหน่ึงเพศใดเป็นหลกั 
จึงส่งผลให้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิณิสา แจง้จรัส (2562) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของศูนย์สร้างสุขทุกวยับางนากลุ่มงานนันทนาการ 2 ส่วน
นันทนาการ ส านักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ีย ว
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของ
ศูนยส์ร้างสุขทุกวยับางนากลุ่มงานนนัทนาการ 2 ส่วนนนัทนาการ ส านกังานนนัทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ส านกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
 2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ทั้งน้ีแมว่้าผูรั้บบริการ
ท่ีมาใชบ้ริการท่ีส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียนจะมีหลายช่วงอาย ุก็ตาม แต่ความตอ้งการท่ีท า
ให้เกิดความพึงพอใจมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีความต้องการบริการท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ต้องการ
ความถูกตอ้ง มีคุณภาพไม่มีการเลือกปฏิบติั จึงส่งผลให้ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
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พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วนิดา สงวนทรัพย ์(2562) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรของท่ีว่าการอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของท่ีว่าการอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 3 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูรั้บบริการจากส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน มีระดบั
การศึกษาท่ีหลากหลายทั้งระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จนถึงระดบัปริญญาเอกซ่ึงจะมีลกัษณะพฤติกรรมความตอ้งการ
แตกต่างกนัไป อาทิผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงจะเป็นผูท่ี้ตอ้งการการบริการขอ้มูลท่ีละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง ชดัเจน
ก่อนการรับบริการในขณะผูท่ี้มีระดบัการศึกษารองลงมาจะไม่เน้นท่ีรายละเอียดขอ้มูลท่ีมากนกั แต่จะเน้นท่ีการ
ดูแลเอาใจใส่ของผูบ้ริการและความรวดเร็วในการเขา้รับบริการและคุณภาพการบริการ จึงส่งผลให้ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของปาวิตรา สุนทรส
(2561) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการให้บริการของขา้ราชการในท่ีว่าการอ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี   พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการของขา้ราชการในท่ีว่าการอ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 2.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของประชาชนตอ่
การให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 4 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียนให้บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
โดยไม่เลือกให้บริการจากมูลค่าสินทรัพยข์องผูรั้บบริการโดยถือว่าให้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กนัโดยไม่เลือกปฏิบติัจึงส่งผลให้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวนิดา สงวนทรัพย ์(2562) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ของท่ีว่าการอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของท่ีว่าการอ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนอาทิ ผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาสูงจะเป็นผูท่ี้ตอ้งการการบริการขอ้มูลท่ีละเอียดครบถว้นถูกตอ้ง ชดัเจนก่อนการรับบริการในขณะผูท่ี้มี
การศึกษารองลงมาจะไม่เน้นท่ีรายละเอียดขอ้มูลท่ีมากนกั แต่จะเน้นท่ีการดูแลเอาใจใส่ของผูบ้ริการและความ
รวดเร็วในการเขา้รับบริการและคุณภาพการบริการ ดงันั้น ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน 
ควรมีการเพ่ิมจ านวนเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังานเพราะหากเจา้หน้าท่ีลาหยุดหรือโอนยา้ย อาจจะท าให้จ านวน
เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการและไม่เกิดความต่อเน่ืองในการให้บริการ และเจา้หนา้ท่ีควรปฏิบติังานดว้ย
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ความยิ้มแยม้ มีอธัยาศยัดี พร้อมทั้งควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมอีกทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพฒันา
ความรู้อยูส่ม ่าเสมอให้ทนักบัเทคโนโลยีในปัจจุบนัและหน่วยงานตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยีให้เป็นทางเลือกใน
การให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็วมากขึ้น เช่นมีการพฒันาแอปพลิเคชัน่ ในการติดต่อนดัจดทะเบียนล่วงหน้าในการ
ท านิติกรรม ต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนขาย การหาราคาประเมินท่ีดินรายแปลง การค านวณค่าใชจ้่ายในการท านิติ
กรรม , รวมถึงการหาท่ีดินของตนเองโดยใช ้GPS   
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  (1) ควรด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขา
อื่นๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ตลอดจนเป็นตน้แบบส าหรับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานอื่นๆต่อไป 
  (2)  ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของบุคลากร ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนท่ีแทจ้ริงและน าผลท่ีได้มาปรับปรุง
เพ่ือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ผู ้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  จ านวน 379 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental 
sampling) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมด 
น ามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยก าหนดระดบัความ                
มีนัยส าคญั 0.05   ทั้งน้ีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยั  พบว่า ภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงตามค่าเฉล่ียสูงสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง
ลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การใชบ้ริการ, ธนาคารกรุงเทพ 
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ABSTRACT 
           This research aims to study Satisfaction in using the services of Bangkok Bank, Sripatum University 
branch. The researcher determined the sample group for this research. Is 379 students studying at Sripatum 
University and using accidental sampling. Which in this research the researcher has analyzed the data. By 
collecting all received queries analyze and process data by using a statistical package for research purposes by 
specifying the level of significance 0.05. The statistics used for data analysis in this research study are as follows 
frequency and percentage values, mean and standard deviation. 
           The results of the research revealed that the overall level of satisfaction in all five aspects of the service 
was at a high level in all aspects. Sorted by highest to lowest average, appearance. Reliability and trust Customer 
response Guarantee / confidence Regarding individual customer care, respectively. 
 
Keys words:    Satisfaction, Service, Bangkok Bank 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

             ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บการควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทย การออกผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
น าเสนอต่อลูกคา้ตอ้งผ่านการอนุมติั ผลิตภณัฑ์ทางการเงินของแต่ละธนาคาร จึงมีความแตกต่างกันน้อย ทั้ง
รูปแบบ อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขต่าง ๆ ขึ้นอยูก่บันโยบายทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา ในปัจจุบนัสถานการณ์
การแข่งขนัรุนแรงมากขึ้น ลูกคา้ไม่มีความจงรักภกัดี เช่นหลายปีก่อน การรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้และเพ่ิมลูกคา้
ใหม่ให้กบัองคก์รเป็นไปไดย้ากย่ิงขึ้น ทุกธนาคารจึงหันมาสร้างจุดแข็งใหม่ ๆ โดยเฉพาะเน้นการให้บริการท่ีดี
เยี่ยม มาสร้างการยอมรับและสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพแมมี้จุดแขง็ทางดา้นความมัน่คง 
แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบนั เม่ือมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์องคก์ร ธนาคารก็หนัมาให้ความส าคญักบัการบริการอยา่ง
มีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น (ศศิวริศา อารยะรังสี, 2556) 
              ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในธนาคารชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วม 3,216,743 ลา้นบาท โดยเป็นผูน้ าในการสนบัสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่
และเอสเอม็อีในประเทศไทย ผา่นส านกัธุรกิจยอ่ยกว่า 240 แห่ง อีกทั้งยงัมีฐานลูกคา้กวา้งขวางท่ีสุดในตลาดลูกคา้
บุคคลดว้ยจ านวนลูกคา้กว่า 17 ลา้นบญัชี บริการของธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกคา้ธุรกิจประกอบดว้ย การจดัการ
สินเช่ือร่วม การรับประกนัการจดัจ าหน่ายตราสารทุน สินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ สินเช่ือโครงการ บริการ
รับฝากหลกัทรัพย ์บริการเพ่ือเอสเอม็อีและร้านคา้ และบริการให้ค  าแนะน าทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัให้บริการทาง
การเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกบัลูกคา้ธุรกิจ และลูกคา้บุคคล ผา่นเครือข่ายสาขาทัว่ประเทศ บริการธนาคาร
ทางโทรศพัท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ ท่ีใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกท า
ธุรกรรมในภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ซ่ึงเอ้ืออ านวยให้ลูกคา้สามารถจดัการเร่ืองการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอด 24 
ชัว่โมง  ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทัว่โลก ประกอบดว้ย กมัพูชา จีน 
ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไตห้วนั สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และ
เวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกบัธนาคารตวัแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคาร
ไทยเพียงแห่งเดียวท่ีมีรากฐานมัน่คงในประเทศจีน โดยมีธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จ ากัด ซ่ึงมีธนาคาร
กรุงเทพเป็นผูถื้อหุ้นเต็ม 100% การท่ีธนาคารกรุงเทพยงัคงเป็นผูน้ าในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผล
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มาจากปรัชญาของธนาคารท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสายสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ตลอดจนการพฒันาบริการธนาคารดิจิทลัท่ี
ปลอดภยั รวมทั้งยงัมีบริษทัย่อยอย่างบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (กองทุนรวมบวัหลวง) 
และบริษัทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ท่ีช่วยคัดสรรโอกาสทางการลงทุนเพื่อลูกค้าของธนาคาร
โดยเฉพาะ  นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีความเป็นเลิศในดา้นการประกอบกิจการท่ีดีและถูกตอ้ง ใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย และมีแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา
ประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ อยา่งย ัง่ยืน (ศศิวริศา อารยะรังสี, 2556) 
         ในฐานะท่ีธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะพบกับสภาวะ                        
การแข่งขนัท่ีรุนแรง การท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้พร้อมๆกบัการหาลูกคา้ใหม่ของธนาคาร เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างย่ิงยวด ดังนั้ นผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดม้าปรับปรุงการบริการของธนาคารให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดบัพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม จ าแนกตามราย
ปัจจยัส่วนบุคล  

       
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

         ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 
 
 
ช 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
               ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลยัศรีปทุม   คร้ังน้ีเป็น
งานวิจัยเชิงส ารวจ ซ่ึงมุ่งเน้นท าการส ารวจสอบถามเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลยัศรีปทุมเท่านั้น  โดยใช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและน าขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบ
กบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูวิ้จยัก าหนดขึ้นจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ   
2.อาย ุ 
3.สถานภาพการสมรส 
4.ระดบัการศึกษา   
5.ระดบัชั้นปี 
6.รายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั 

ปัจจัยด้านความพงึพอใจในการใช้บริการ 
1.ดา้นรูปลกัษณ์  
2.ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 
3.ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
4.ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 
5.ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล   
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        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งศึกษา เฉพาะนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัศรีปทมุ จ านวน 
26,000 คน (ส านกังานทะเบียนมหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2563)  
 ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเฉพาะนกัศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลยัศรีปทุมเท่านั้น โดยก าหนดให้ค่าความคลาดเคล่ือน = 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จ านวน 379  คน  ทั้งน้ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
       4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ( Independent  Variables ) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบด้วย   เพศ  อายุ สถานภาพ               
การสมรส  ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นปี และรายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั               
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการให้บริการ จากแนวคิด ทฤษฎี
ของ Zeithaml Parasuraman and Berry (1994) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านความ
น่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็น
รายบุคคล 
      4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
       ส่วนที่1 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  ปัจจัยส่วนบุคคล  
ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุสถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นปี และรายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั               
      ส่วนที่2  แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ตามแนวคิด ทฤษฎีของ Zeithaml 
Parasuraman and Berry (1994) และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้มาตรส่วนประมาณค่า ของ Likert ซ่ึงลกัษณะของ
ขอ้ค าถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบให้ตอบในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์               
การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยมากท่ีสุด   เห็นด้วยอย่างมาก  เห็นดว้ย               
ปานกลาง  เห็นดว้ยน้อย  และเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นรูปลกัษณ์   
ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ และดา้นการดูแล                 
เอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
       4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาในมหาวิทยาลยัศรีปทุม จนครบตาม
จ านวน 379 คน และใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัยา่งแบบบงัเอิญ  จากนั้นผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวม
แบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมด น ามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ                
การวิจัย โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคญั 0.05 ทั้งน้ีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี                    
มีดงัน้ี 
 1.สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใชร้ายงานและอธิบายระดบัความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลยัศรีปทุม          
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5. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั เร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลยัศรีปทุม  ผูวิ้จยั

รายงานผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
1. เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.40 และเป็นเพศหญิง จ านวน 169 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 ตามล าดบั 
2. อาย ุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 20-21 ปี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 รองลงมาคือ ช่วง

อาย ุ18-19 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 ช่วงอาย ุ22.-23 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 ช่วงอาย ุ
24 ปีขึ้นไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามล าดบั 

3. สถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 รองลงมา
คือ สมรส จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
ตามล าดบั 

4. ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 84.70 
รองลงไปคือ ปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ระดบัอนุปริญญา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
และระดบัปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดบั 

5. ระดับชั้นปีการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นปีท่ี 1 จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 
รองลงมาคือ ระดบัชั้นปีท่ี 2 จ านวน 111 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.30 ระดบัชั้นปีท่ี 3 จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.20 และระดบัชั้นปีท่ี 4 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 ตามล าดบั 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วงต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 210 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.40 รองลงมาคือ ช่วง 5,001-10,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.10 ช่วง 10,001-
15,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 และช่วงมากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.80 ตามล าดบั 

ภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทั้ง 5 ดา้น  
พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น แสดงดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของการศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ 
 นกัศึกษาเก่ียวกบัการบริการธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลยัศรีปทุม ภาพรวมทุกดา้น 

ความพงึพอใจในการใช้บริการ 
ค ่าสถิต ิ

แปลผล ล าดับที ่
X  S.D. 

ดา้นรูปลกัษณ์ 3.94 0.671 มาก 1 
ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 3.86 0.750 มาก 2 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 3.85 0.790 มาก 3 
ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 3.80 0.738 มาก 4 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 3.64 0.885 มาก 5 

รวม 3.81 0.079 มาก  
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จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดว่้า ภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 5 ด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่                        
ด้านรูปลักษณ์ ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมั่นใจ                   
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  

ดา้นรูปลกัษณ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
ด้านรูปลกัษณ์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุด คือ วสัดุและอุปกรณ์ภายในธนาคาร มีความทันสมัย สถานท่ีตั้งและ
สภาพแวดลอ้มของธนาคารมีความเหมาะสม สะอาด กวา้งขวาง ไม่แออดั พนักงานธนาคารแต่งกายเรียบร้อย 
สุภาพเหมาะสม  ตามล าดบั 

ด้านความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ                       
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า                     
มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานสามารถ
เก็บรักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ และน าขอ้มูลของลูกคาและน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
การให้บริการต่างๆ    มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุด คือ 
พนักงาน มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ พนักงานสามารถให้บริการได้ตรงตามข้อก าหนดของธนาคาร 
ตามล าดบั 

ด้านการตอบสนองลูกคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจใน                 
การใชบ้ริการ  ดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบั
มาก 3 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุด คือ ระบบการท างานของธนาคารมีความรวดเร็ว                      
มีความเสถียร ไม่ขดัขอ้ง ความเร็วการให้บริการของพนักงาน พนักงานมีความรู้ ความพร้อมในการให้ข้อมูล                 
ให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ ตามล าดบั 

ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจ อยูใ่น
ระดบัมาก 3 ขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุด คือ พนักงานสามารถให้ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูล
ข่าวสารบริการของธนาคารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ธนาคารมีการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองของความปลอดภยัให้แก่ลูกคา้
ท่ีมารับบริการ พนกังานมีมารยาท มีความสุภาพ และ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเสมอภาค ตามล าดบั 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกบั               
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุด คือ เวลาในการเปิด
ให้บริการของธนาคารมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความตอ้งกรของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี พนกังานให้ความ
สนใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส และ บริการเป็นกนัเองต่อลูกคา้ ธนาคารมีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกคา้ทราบตามล าดบั 
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6. อภิปรายผล  
 การวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีประเด็นใน
การอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม  พบว่า         
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาณุเดช เพียรความสุข (2558) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยั
เร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ี ปัจจัยด้านระบบการบริการ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มในการบริการ ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ปัจจยัดา้นระยะเวลาการให้บริการ และปัจจยัดา้นความ
สะดวกในการบริการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัแสดงว่าตวัแปรเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการ
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดลพร             
รุ่งปัจฉิม (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน 
ในจงัหวดัระนอง ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในจงัหวดั
ระนอง ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่ิงท่ีสามารถสัมผสัได้ มีระดับความ             
พึงพอใจมากท่ีสุด เป็นอนัดบัที่ 1 รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารและอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการมีมารยาท และผล         
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในจงัหวดัระนอง จ าแนกตาม 
เพศ อายุ อาชีพระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประเภทการใชบ้ริการ พบว่า ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินไม่แตกต่างกัน                
ส่วนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและประเภทการใชบ้ริการต่างกนั                
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมณฑน์ เชา้เจริญ (2559) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน) โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นบุคคล การจดัการขั้นตอนการให้บริการ และการมีสัญลกัษณ์แสดงจุดให้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ
และความสัมพนัธ์กบัธนาคาร ปัจจยัดา้นราคาและการอ านวยความสะดวกในด้านท่ีจอดรถ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคาร และสถานท่ีรองรับผูม้าใช้บริการ และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับผลการวิจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมี
อาชีพ และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ถนอมวงษ์ (2562) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง                
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการและคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการพฒันาธุรกิจเงินฝากของธนาคาร              
ออมสิน ในจังหวดักรุงเทพมหานคร (ภาค 3) ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์คุณภาพการใช้บริการมีอิทธิพลต่อ                    
การตดัสินใจใช้บริการการพฒันาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาค 3) ดว้ยการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่าองคป์ระกอบของคุณภาพการใชบ้ริการ 
มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการตัดสินใจใช้บริการการพฒันาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิน ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร (ภาค 3) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือสร้างความสัมพนัธ์โดยเทคนิคการวิเคราะห์
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ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) พบว่าองค์ประกอบปัจจัยความพึงพอใจในการใช้บริการทั้ง 4 ด้าน 
สามารถอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจใช้บริการการพฒันาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิน ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร (ภาค 3) ไดร้้อยละ 16.50 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากบั 0.371 โดย
องคป์ระกอบดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ มีน ้าหนกัความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการการพฒันาธุรกิจเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาค 3) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นขอ้มูลบริการเงินฝาก ดา้นสถานท่ี
การให้บริการ และดา้นความรวดเร็ว 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลยัศรีปทุม                

คร้ังน้ีผูวิ้จยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
ดา้นรูปลกัษณ์ ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของภาพลกัษณ์ของธนาคาร ปรับปรุงในมี

ความทนัสมยั น่าใชบ้ริการ พนกังานมีการยิม้แยม้ให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  
ดา้นความน่าเช่ือถือและการไวว้างใจ ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองความถูกตอ้ง แม่นย  า

ในการ เบิก ถอน เงินหนา้เคาร์เตอร์ 
ด้านการตอบสนองลูกค้า ควรด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงในเร่ืองของ การกระตือรือร้นใน                       

การบริการลูกคา้ การมีความรู้ท่ีสามารถตอบความสงสัยของลูกคา้ได ้ การท าหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งไม่ขาด
ตกบกพร่อง  

ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัลูกคา้ในเร่ืองการให้เกียรติลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ของลูกคา้เป็นรายบุคคล ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของการสนใจ
การใส่ใจลูกคา้การให้บริการท่ีเกิดจากความจริงใจอย่างแทจ้ริง การให้ความช่วยเหลือลูกคา้ เม่ือลูกคา้เขา้มารับ
บริการท่ีสาขา  

 
8. กติติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลยัศรีปทุม  ผูวิ้จยั
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไข
งานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าย่ิงของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวิจยัจน
ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ                                          

ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ได้เอ่ยนามท่ีได้มีส่วนร่วมให้งานวิจัยช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปด้วยดี                     
คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิ้จัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและ
บูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมส่ังสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวิตของผูวิ้จยั
ต่อไป 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

544 

9. เอกสารอ้างองิ 
ดลพร รุ่งปัจฉิม. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ในจังหวัด

ระนอง. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยับูรพา. 

ปาริฉตัร ถนอมวงษ.์ (2562). ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการและคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาธุรกิจเงินฝากของธนาคารออมสิน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาค 3). วารสารบริหารธุรกิจและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2(1). 

ชุติมณฑน์ เชา้เจริญ. (2559).  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน). บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

นงลกัษณ์ ประดบัทอง. (2554). ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของธนาคารออมสินสาขา ปากน า้ชุมพร.
วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต.มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา. 

ภาณุเดช เพียรความสุข. (2558).ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมต่ีอการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี. 

ศศิวริศา อารยะรังสี. (2556). คุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เนต็ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา.
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

อญัชฎา สายสนัน่ ณ อยธุยา. (2558). การศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการธนาคาร  ออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and 
Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610. 

Zeithaml Parasuraman and Berry. (1994). Conceptual model of service  quality  and its implications for future 
research. Journal of Marketing, 1, p. 44. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 
 

545 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภค 
กบัความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลนีของผู้บริโภค 

RELATIONSHIPS BETWEEN CLEAN FOOD CONSUMING 
DETERMINANTS AND CONSUMER’S BEHAVIORAL INTENTION 

 

ขนิษฐา อนิทจักร 
นิสิตปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

E-mail: Takqc15@gmail.com 
 

สราวุธ อนันตชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

E-mail: saravudh.a@chula.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภคกับความตั้งใจใน                

การบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภค โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาก              
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 22-40 ปี อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 300 ชุด โดยผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัก าหนดทั้ง 9 ปัจจยั (ไดแ้ก่ การตระหนกั
เก่ียวกบัสุขภาพ ความรู้ของผูบ้ริโภค ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร ทศันคติ บรรทดัฐานส่วนบุคคล 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การรับรู้ราคา ความไวว้างใจ และความพร้อมใชง้าน) กบัความตั้งใจในการบริโภค
อาหารคลีน พบว่า ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภคทั้ งหมดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใน                   
การบริโภคอาหารคลีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ: ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภค อาหารคลีน การวิจยัเชิงส ารวจ 
 

ABSTRACT 

 The key objective of this research is to study the relationship between clean food consuming 
determinants and consumer’s behavioral intention. By employing a survey research method, questionnaires were 
used to collect data from 300 participants, aged 22-40 years old, living in Bangkok metropolitan areas. The 
findings showed that all the consuming determinants (i.e., health consciousness, consumer knowledge, food 
safety concern, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, perceived price, trust, and availability) 
were significantly and positively related to consumer's behavioral intention. 
 
KEYWORDS: Consuming determinants, Consumer behavior, Clean food, Survey 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 อาหาร นับเป็นหน่ึงปัจจยัพ้ืนฐานภายในท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดี เพราะอาหารสามารถสะทอ้น
สุขภาพของเราได ้ดงัค ากล่าวท่ีว่า “You are what you eat” หรือ “กินอย่างไร ก็ไดอ้ย่างนั้น” ของบิดาแห่งวงการ
แพทย ์ช่ือ Hippocrates ท่ีไดเ้คยกล่าวไวเ้พื่อเตือนใจให้ผูค้นตระหนกัในความส าคญัของอาหารท่ีรับประทานเขา้
ไป ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เม่ือหลายปีท่ีผ่านมาน้ี กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทย จากผลส ารวจของ Euromonitor International พบว่า ตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 เติบโตต่อเน่ือง เฉล่ียร้อยละ 3.5 ต่อปี มูลค่าราว 187,000 
ลา้นบาท ขณะท่ีปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 191,893 ลา้นบาท ขยายตวัราวร้อยละ 2.8 อย่างไรก็ตาม ประมาณการณ์ว่า
ในปี พ.ศ. 2565 จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 213,099 ลา้นบาท ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปี (“อาหารสุขภาพ มาแรง...
โอกาสของคนอยากมีธุรกิจ,” 2562) โดยมีปัจจยัสนบัสนุน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม เช่น การใชชี้วิตดว้ยความเร่งรีบ อาศยัตามหอพกั คอนโดมิเนียม มีพ้ืนท่ีจ ากดัในการท าอาหาร และไม่มีเวลา
ในการออกก าลงักาย หรือความเจ็บไขไ้ดป่้วยจากโรคต่าง ๆ ของผูค้นท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึ้น 
 และในปีผ่านมา จากผลส ารวจของ Nielsen เก่ียวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and Wellness) 
ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย เม่ือกล่างถึงอาหารและของว่างเพื่อสุขภาพ พบว่า คนไทยประมาณ 34% จะเลือก
บริโภคผกั สลดั อาหารคลีนเป็นหลกั และอีก 28% จะเลือกธัญพืช ถัว่ อาหารท่ีใชข้า้วสาลี โดยปัจจยัในการเลือก
บริโภค ส่วนมากจะเลือกจากคุณค่าทางโภชนาการสูงท่ีสุด รองลงมา คือ รสชาติ และอนัดบัสุดทา้ย คือ หาซ้ือได้
ง่ายและสะดวก (“วิถีเฮลต้ีชาวไทยเลือกอาหารและเคร่ืองด่ืมสุขภาพมากกว่าออกก าลงักาย,” 2562) ท าให้ตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารคลีนซ่ึงเป็นอาหารมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติท่ีปรุงแต่งน้อยหรือไม่ผ่าน
การปรุงแต่ง ไม่ผ่านกรรมวิธีการแปรรูป ไม่ใส่สารกนัเสียและสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีใชป้รับแต่งสี กล่ิน รสชาติ 
และเน้ือสัมผสัของอาหาร (“‘อาหารคลีน’ กินอย่างไร ได้ประโยชน์ครบ,” 2563) ได้รับความสนใจจากกลุ่ม
ผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่ท่ีมีความตระหนักในสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและรูปร่างท่ีดี เพราะในปัจจุบนั ผูค้นให้
ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผูห้ญิงท่ีตอ้งการมีรูปร่างสมส่วน ส่วนผูช้ายตอ้งการมี
กลา้มเน้ือ ซ่ึงการออกก าลงักายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงตอ้งท าควบคู่ไปกบัการรับประทานอาหารท่ีดี
ดว้ย (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2560) นอกจากน้ี ขอ้จ ากดัของเวลาและวิถีชีวิตอนัเร่งรีบของสังคมเมือง ท าให้คนรัก
สุขภาพบางส่วน ไม่สามารถจดัหาอาหารท่ีดีต่อสุขภาพไดค้รบทุกม้ือตามท่ีตอ้งการ เพื่อรองรับการใชชี้วิตแบบ
สังคมเมืองท่ีไม่มีเวลาปรุงอาหาร แต่มีความตอ้งการดูแลสุขภาพ และท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบาย 
พร้อมทั้งไดรั้บสารอาหารอยา่งครบถว้นในปริมาณท่ีเหมาะสม ดงันั้น กระแสของอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
และดูแลรูปร่างได ้จึงไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นอย่างมาก นอกจากขอ้จ ากดัดา้นเวลาและวิถีชีวิต
แลว้ ยงัพบว่า อาหารคลีนจะมีราคาสูงกว่าอาหารทัว่ไป เน่ืองจากวตัถุดิบในการประกอบอาหารมีคุณภาพและ
ปลอดภยั ซ่ึงส่งผลให้อาหารท่ีปรุงเสร็จมีราคาสูงตามไปดว้ย (“ไขขอ้สงสัย! ท าไม ‘อาหารคลีน’ ถึงแพงกว่า
อาหารธรรมดานะ,” 2560) จึงท าให้กลุ่มผูบ้ริโภคเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอาจมีก าลังในการซ้ือท่ีสูงในการเลือก
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  
 จากสถานการณ์ของตลาดอาหารคลีนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว่้า  มีปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีน ทั้งน้ี งานวิจยัท่ีผ่านมาของหลายท่านมุ่งเน้นเพียงการศึกษา
แรงจูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน (พินิจนันท์ อ่อนพานิช , 2560) และศึกษา
เครือข่ายการส่ือสารและการสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารคลีน (ชนกพรรณ วรดิลก, 2559) ซ่ึงยงัไม่พบ
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งานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนกบัความตั้งใจในการบริโภค
อาหารคลีนมาก่อน ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผูบ้ริโภค 
(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภค กบัความตั้งใจในการบริโภค

อาหารคลีนของผูบ้ริโภค 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับอาหารคลีน (Clean Food) 
 แนวคิดเก่ียวกบัอาหารคลีน ซ่ึงความหมายอาหารคลีน โดย กิตณา แมคึเน็น อาจารยป์ระจ าภาควิชา

โภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อธิบายว่า อาหารคลีน คือ อาหาร
ท่ีมาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติท่ีไม่ผา่นกรรมวิธีแปรรูป ไม่ใส่สารสังเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีใชป้รับแต่งสี กล่ิน รสชาติ 
และเน้ือสัมผสัของอาหาร รวมไปถึงสารกันเสียทั้งหลาย ท่ีส าคญัอาหารต้องสดและสะอาด (“‘อาหารคลีน’                     
กินอย่างไร ได้ประโยชน์ครบ,” 2563) และสง่า ดามาพงษ์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านโภชนาการและผูจ้ ัดการโครงการ
โภชนาการสมวยั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อธิบายว่า อาหารคลีนฟู้ด มี 2 
ความหมาย คือ “อาหารท่ีไม่ปนเป้ือน” หมายถึง กินเขา้ไปแลว้ มีประโยชน์และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่ปนเป้ือน
เช้ือโรค พยาธิและสารเคมี ส่วนความหมายท่ีสอง คือ “อาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ” โดยการรับประทานให้ครบ 
5 หมู่ และมีสัดส่วนปริมาณท่ีเพียงพอ รวมถึงมีความหลากหลาย หลีกเล่ียงอาหารหวานจดั เค็มจดั มนัจดั ดงันั้น 
ค าว่า คลีนฟู้ด ก็คือ อาหารปลอดภยัไม่ปนเป้ือนและถูกหลกัโภชนาการ (“‘คลีนฟู้ด’ อีกมิติของการกินเพื่อสุขภาพ,” 
2557) 

       แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 ส าหรับแนวคิดพฤติกรรมผู ้บริโภค ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ ทัศนคติ และ                           

การตดัสินใจซ้ือ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 1) การรับรู้ของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นหลงัจากมีการเลือก
เปิดรับส่ิงเร้าท่ีมากระทบประสาทสัมผสั จากนั้นจดัเก็บเรียบเรียง และตีความความหมายของส่ิงเร้า ๆ นั้นแตกต่าง
ไปแต่ละบุคคล ซ่ึงขึ้นกบัความคิด ความเช่ือ ประสบการณ์ท่ีผ่านมา 2) ทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นความรู้สึกชอบ
และไม่ชอบท่ีอยู่ภายในตวับุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นวตัถุ บุคคล เร่ืองราวและพฤติกรรมต่าง ๆ โดย
ความรู้สึกนั้นท่ีเกิดขึ้นจะค่อนขา้งคงอยู่ยาวนานและเปล่ียนแปลงไดย้าก 3) กระบวนการการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การตระหนักถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินตราสินคา้ การตดัสินใจซ้ือ และ           
การประเมินหลงัการซ้ือ 

       แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ไดแ้ก่ การตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ 

ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร การรับรู้ราคา ความไวว้างใจ และความพร้อมใชง้าน ซ่ึงนบัเป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีท าให้ผู ้บริโภคน ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี                           
1) การตระหนักเก่ียวกับสุขภาพเป็นการรับรู้และการประเมินในสุขภาพตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
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พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ทั้งการเลือกรับประทานอาหารและการด าเนินชีวิตเพ่ือป้องกนัรักษาสุขภาพให้ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ 2) ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร คือ การรับรู้ถึงความปลอดภยัของอาหารตั้งแต่
การเพาะปลูกจนถึงกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อหลีกเล่ียงสารท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายของผูบ้ริโภค 3) การรับรู้
ราคา คือ การท่ีผูบ้ริโภคตีความผ่านการรับรู้ และจัดประเภทว่า ราคาแพง หรือราคาถูก ในความทรงจ าของ
ผูบ้ริโภค 4) ความไวว้างใจ คือ ความเช่ือมั่นส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงัต่อผูข้ายสินค้าและบริการ                      
5) ความพร้อมใชง้าน คือ ความพร้อมของอาหารท่ีสามารถหาซ้ือไดง้่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่
เป็นอุปสรรคต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรตน้ คือ การตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ (Health Consciousness) 
ความรู้ของผูบ้ริโภค (Consumer Knowledge) ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Concern) 
ทัศนคติ (Attitude) บรรทัดฐานส่วนบุคคล (Subjective Norm) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
Behavioral Control) การรับรู้ราคา (Perceived Price) ความไวว้างใจ (Trust) และความพร้อมใชง้าน (Availability) 
และตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจในการบริโภค (Behavioral Intention) ดงักรอบแนวคิดการวิจยัต่อไปน้ี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอายรุะหว่าง 22-40 ปี หรือเกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2541 อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรักสุขภาพเคยบริโภค
อาหารคลีน อย่างน้อย 3 วนัต่อสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนท่ีผา่นมา เน่ืองจากผูบ้ริโภคช่วงอายดุงักล่าวเป็น
กลุ่มวยัเร่ิมท างานตอนตน้ (First Jobbers) จนถึงวยัท างานตอนกลาง (Middle-aged Working Persons) มีอ านาจใน
การซ้ือ มีรายไดเ้ป็นของตวัเอง สามารถตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารดว้ยตนเองได ้ 

4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Survey) ทั้งน้ี การเก็บขอ้มูลใช้ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย

ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
-การตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ  
-ความรู้ของผูบ้ริโภค 
-ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร 
-ทศันคติ 
-บรรทดัฐานส่วนบคุคล 
-การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
-การรับรู้ราคา 
-ความไวว้างใจ  
-ความพร้อมใชง้าน  

 ความตั้งใจในการบริโภค 
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แบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 71 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ได้แก่ ค  าถามคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน โดยในส่วนของค าถามเก่ียวกบัปัจจยั
ก าหนดพฤติกรรมการบริโภค มีตัวแปรท่ีต้องการวดั คือ 1) การตระหนักเก่ียวกับสุขภาพ เลือกใช้ค  าถามท่ี
ประยกุตจ์ากมาตรวดัของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จ านวน 6 ขอ้ 2) ความรู้ของผูบ้ริโภค เลือกใชค้  าถามท่ี
ประยุกต์จากมาตรวดัของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จ านวน 3 ข้อ และชัชวาลย ์หลิวเจริญ และณิชชา                  
โชคพิทกัษก์ุล (2559) จ านวน 8 ขอ้ รวมเป็น 11 ขอ้ 3) ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร เลือกใชค้  าถามท่ี
ประยุกต์จากมาตรวดัของ Teng และ Lu (2016) จ านวน 3 ขอ้ 4) ทศันคติ เลือกใชค้  าถามท่ีประยุกต์จากมาตรวดั
ของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จ านวน 4 ขอ้ 5) บรรทดัฐานส่วนบุคคล เลือกใชค้  าถามท่ีประยกุตจ์ากมาตร
วดัของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จ านวน 6 ขอ้ 6) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เลือกใชค้  าถามท่ีประยกุต์
จากมาตรวดัของ Boudreau และ Godin (2014) จ านวน 4 ขอ้ 7) การรับรู้ราคา เลือกใชค้  าถามท่ีประยกุตจ์ากมาตร
วดัของ Tran และคณะ (2019) จ านวน 4 ขอ้ 8) ความไวว้างใจ เลือกใชค้  าถามท่ีประยกุตจ์ากมาตรวดัของ Humaira 
และ Hudrasyah (2016) จ านวน 4 ขอ้ 9) ความพร้อมใชง้าน เลือกใชค้  าถามท่ีประยกุตจ์ากมาตรวดัของ Singh และ 
Verma (2017) จ านวน 2 ขอ้ และความตั้งใจในการบริโภค เลือกใชค้  าถามท่ีประยุกต์จากมาตรวดัของ Tran และ
คณะ (2019) จ านวน 7 ขอ้ 

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย ผู ้วิจัยได้เลือกงานวิจัยในอดีตท่ีมีการทดสอบ                     
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) มาก่อนแล้ว อีกทั้ ง ได้น าเอา
แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อน าไปปรับปรุงขอ้บกพร่องตา่ง ๆ 
ให้ถูกตอ้งมากท่ีสุดก่อนจะน าไปทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 ชุด 
และสุดทา้ย ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha) 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผูวิ้จัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือค านวณสถิติท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยก่อนน าไป

วิเคราะห์และอภิปรายผล โดยใช้ 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ 2) การวิเคราะห์เชิง
อนุมาน ( Inferential Analysis) โดยวิ เคราะห์สถิ ติสหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สัน  (Pearson’s product moment 
correlation) ซ่ึงก าหนดระดบันยัความส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการส ารวจลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 300 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น          
เพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 258 คน และเพศชาย จ านวน 42 คน มีอายรุะหว่าง 26-30 ปี จ านวน 113 คน ซ่ึงใกลเ้คียง
กบักลุ่มตวัอย่างท่ีอายุ 22-25 ปี จ านวน 98 คน นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 203 คน เป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 113 คน และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-
20,000 บาท จ านวน 76 คน ซ่ึงใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 74 คน 
 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบว่า ปัจจยัดา้นการตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพไดค้ะแนนค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
คือ ปัจจยัดา้นความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร ท่ีมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกบัปัจจยัดา้นการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ส าหรับปัจจยัดา้นความรู้ของผูบ้ริโภคและทศันคติต่ออาหารคลีนมีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนัตามล าดบั 
ส่วนคะแนนค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบรรทดัฐานส่วนบุคคล ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
การตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ M SD 

1. ท่านคิดถึงสุขภาพของตวัเองอยา่งมาก 4.61 0.58 
2.  ท่านมกัจะระมดัระวงัไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ 4.47 0.63 
3. ท่านเตรียมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของสุขภาพ 4.30 0.66 
4. ท่านมกัจะตระหนกัถึงสุขภาพของตวัเอง 4.50 0.62 
5. ท่านสามารถรับผิดชอบต่อสุขภาพของตวัเองได ้ 4.38 0.67 
6. ท่านใส่ใจสุขภาพของตวัเองตลอดเวลา 4.30 0.69 

รวม 4.42 0.49 

ความรู้ของผู้บริโภค M SD 
1. ท่านมีความรู้เพียงพอท่ีจะแยกความแตกต่างของอาหารคลีนและอาหารทัว่ไป 4.40 0.68 
2. ท่านสามารถแยกรสชาติของอาหารคลีนกบัอาหารทัว่ไปได ้ 4.33 0.74 
3. ท่านรู้กระบวนการท าของอาหารคลีน 4.27 0.78 
4. อาหารคลีนมีไขมนัต ่า 4.00 0.99 
5. อาหารคลีนมีแคลอร่ีต ่า 3.90 1.14 
6. อาหารคลีนมีเกลือโซเดียมต ่า 4.27 0.80 
7. อาหารคลีนท าจากธรรมชาติทั้งหมด 4.13 0.93 
8. อาหารคลีนไม่มีวตัถุกนัเสีย 4.31 0.89 
9. อาหารคลีนไม่ผา่นกระบวนการแปรรูป 4.24 0.92 
10. อาหารคลีนใหคุ้ณค่าทางอาหารครบถว้นในหน่ึงม้ือ 4.28 0.78 
11. อาหารคลีนไม่มีไขมนั เกลือ หรือน ้าตาล 3.47 1.30 

รวม 4.14 0.57 

ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร M SD 
1. ท่านกงัวลอยา่งมากเก่ียวกบัปริมาณสารเคมีและสารกนับูดในอาหาร 4.09 0.90 
2. ท่านกงัวลเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารในปัจจบุนั 4.37 0.66 
3. ท่านกงัวลเก่ียวกบัการแปรรูปของอาหาร 4.21 0.84 

รวม 4.22 0.66 

ทัศนคต ิ M SD 
1. ท่านเช่ือว่า การซ้ืออาหารคลีนนั้นเป็นการตดัสินใจท่ีดี 4.05 0.80 
2. อาหารคลีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 4.54 0.54 
3. ท่านชอบอาหารคลีนเพราะมีการแปรรูปท่ีไม่ใชส้ารเคมีใด ๆ 4.04 0.89 
4. ท่านชอบอาหารคลีน เพราะรสชาติดีกว่าอาหารทัว่ไป 3.45 1.15 

รวม 4.02 0.58 
หมายเหตุ: เกณฑใ์หค้ะแนน 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 = ไม่เห็นดว้ย 3 = เฉย ๆ 4 = เห็นดว้ย และ 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
บรรทัดฐานส่วนบุคคล M SD 

1. ครอบครัวหรือเพื่อนสนิทของท่านรับประทานอาหารคลีน 3.21 1.22 
2. ครอบครัวหรือเพื่อนสนิทของท่าน คาดหวงัว่าท่านจะรับประทานอาหารคลีน 3.24 1.27 
3. ดารา นกัร้อง บลอ็กเกอร์หรือเนต็ไอดอลท่ีท่านช่ืนชอบ คิดว่าการรับประทาน

อาหารคลีนสามารถสร้างสุขภาพท่ีดีได ้
3.75 1.06 

4. แพทย ์นกัโภชนาการหรือเทรนเนอร์ท่ีท่านรู้จกั คิดว่าการรับประทานอาหารคลีน
สามารถสร้างสุขภาพท่ีดีได ้

4.03 0.96 

5. ดารา นกัร้อง บลอ็กเกอร์หรือเนต็ไอดอลท่ีท่านช่ืนชอบ มีอิทธิพลต่อ                  
การรับประทานอาหารคลีนของท่าน 

3.39 1.24 

6. แพทย ์นกัโภชนาการหรือเทรนเนอร์ท่ีท่านรู้จกั มีอทิธิพลต่อการรับประทานอาหาร
คลีนของท่าน 

3.69 1.19 

รวม 3.55 0.82 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม M SD 

1. ท่านรู้สึกว่า ท่านสามารถรับประทานอาหารคลีนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 4.14 0.88 
2. ท่านมีอิสระในการเลือกรับประทานอาหารคลีน 4.39 0.65 
3. การรับประทานอาหารคลีน ส าหรับท่านเป็นเร่ืองท่ีท าไดง้่าย 4.20 0.87 
4. ท่านสามารถควบคุมตวัเองในการรับประทานอาหารคลีนได ้ 4.12 0.83 

รวม 4.21 0.66 

การรับรู้ราคา M SD 
1. วตัถุดิบที่น ามาท าอาหารคลีนไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดท่ีท าให้อาหารคลีนมีราคาสูง 3.85 1.21 
2. ราคาอาหารคลีนสูงขึ้น ท าให้ทา่นไม่สามารถซ้ือได ้ 3.60 1.12 
3. ราคาของอาหารคลีนไม่เป็นไปตามคุณภาพของอาหาร 3.58 1.09 
4. ท่านไม่ตอ้งการจ่ายในราคาท่ีสูง ส าหรับอาหารคลีนท่ีมีอายกุารเก็บรักษาท่ีส้ัน 3.99 1.00 

รวม 3.76 0.77 

ความไว้วางใจ M SD 
1. ท่านเช่ือมัน่ในอาหารคลีนตามท่ีผูข้ายกล่าวอา้งไว ้ 3.45 1.03 
2. ท่านเช่ือในคุณภาพของอาหารคลีนท่ีมีฉลากและโลโกติ้ดบนบรรจุภณัฑข์อง

อาหาร 
3.81 0.95 

3. ท่านเช่ือว่า ผูท่ี้ขายอาหารคลีนท่ีไดรั้บการรับรองนั้นขายอาหารคลีนอยา่งมี
คุณภาพ 

3.76 0.93 

4. ท่านเช่ือในขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบอาหารและประโยชน์ของอาหาร บน
ฉลากของอาหารคลีน 

3.89 0.92 

รวม 3.73 0.96 
หมายเหตุ: เกณฑใ์ห้คะแนน 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 = ไม่เห็นดว้ย 3 = เฉย ๆ 4 = เห็นดว้ย และ 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ความพร้อมใช้งาน M SD 

1. อาหารคลีนสามารถหาซ้ือไดง้า่ยตามทอ้งตลาด 3.54 1.08 
2. ท่านสามารถซ้ืออาหารคลีนทางออนไลน์ได ้ 4.15 0.77 

รวม 3.84 0.76 
ความตั้งใจในการบริโภค M SD 

1. ท่านจะซ้ืออาหารคลีนในอนาคตอนัใกลน้ี้ 4.06 0.90 
2. ท่านอยากจะแนะน าใหเ้พ่ือนและครอบครัวของท่านซ้ืออาหารคลีน 4.06 0.87 
3. ท่านชอบซ้ืออาหารคลีนมากกว่าอาหารทัว่ไป 3.73 1.19 
4. ท่านยินดีท่ีจะจ่ายอาหารคลีนในราคาท่ีสูง 3.36 1.34 
5. ท่านจะซ้ืออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของครอบครัว 4.01 0.92 
6. การซ้ืออาหารคลีน ส าหรับท่านเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 3.94 1.00 
7. ท่านจะซ้ืออาหารคลีน แมว่้าตวัเลือก เช่น เมนูอาหาร ย่ีห้อของอาหาร          

ร้านจ าหน่าย จะมีจ ากดั 
3.38 1.00 

รวม 3.85 0.78 
หมายเหตุ: เกณฑใ์หค้ะแนน 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 = ไม่เห็นดว้ย 3 = เฉย ๆ 4 = เห็นดว้ย และ 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  
 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคกบัความตั้งใจในการบริโภค
อาหารคลีน ด้วยค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยดา้นการตระหนักเก่ียวกับสุขภาพ ความรู้ของ
ผูบ้ริโภค ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร ทศันคติ บรรทดัฐานส่วนบุคคล การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
การรับรู้ราคา ความไวว้างใจ ความพร้อมใชง้าน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคตอ่ความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภค 

ต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน 
ความตั้งใจในการบริโภค 

r p 
1.  การตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ .36 .00 
 2. ความรู้ของผูบ้ริโภค .27 .00 
3.  ความกงัวลต่อความปลอดภยัของอาหาร .32 .00 
4.  ทศันคติ .60 .00 
5.  บรรทดัฐานส่วนบคุค .40 .00 
6.  การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม .50 .00 
7.  การรับรู้ราคา .17 .00 
8.  ความไวว้างใจ .41 .00 
9.  ความพร้อมใชง้าน .50 .00 
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6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยขา้งตน้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีบริโภคอาหารคลีนมีความตระหนักเก่ียวกับสุขภาพสูง                 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีการรับรู้และประเมินสุขภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา จะมีพฤติกรรมดา้นสุขภาพ
ทั้งการด าเนินชีวิตและการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
Kraft และ Goodell (1993) ท่ีช้ีให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีการตระหนักเก่ียวกบัสุขภาพจะมีแนวโน้มสุขภาพท่ีดีขึ้น
ดว้ยการกินอาหารท่ีมีประโยชน์และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีไม่ตระหนกัเก่ียวกบัสุขภาพ  
 ส่วนผลด้านความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ                     
ความปลอดภยัของอาหารในปัจจุบนั เพื่อหลีกเล่ียงการบริโภคสารท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะสารเคมี 
สารกันบูด และการแปรรูปของอาหาร ท าให้อาหารคลีนเป็นตัวเลือกท่ีส าคญัในการตดัสินใจบริโภค เพื่อลด       
ความเส่ียงในการบริโภคสารอนัตรายไดม้ากกว่าอาหารทัว่ไปในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศ
ของ Michaelidou และ Hassan (2008) ท่ีอธิบายว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความกังวลต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภยัของอาหาร จะรับรู้ว่าสินคา้ออร์แกนิกมีความเส่ียงน้อยกว่าอาหารทัว่ไป ส าหรับผลดา้นการรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการรับประทานอาหารคลีน ของ
กลุ่มตวัอยา่งมากนกั เพราะการรับประทานอาหารคลีนในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ียาก มีการพฒันาให้เหมาะสมกบั
วิถีชีวิตของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็น ความหลากหลายของเมนู ความสะดวกสบายและรสชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ชชัวาลย ์หลิวเจริญ และณิชชา โชคพิทกัษก์ุล (2559) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ18-65 ปี มีทศันคติท่ีดี
ต่อรสชาติ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากวตัถุดิบของอาหารคลีนสามารถน ามาประกอบอาหารไดห้ลากหลาย และมีรูปลกัษณ์
ภายนอกท่ีไม่แตกต่างจากอาหารทัว่ไป 
 และในส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนต่อความตั้งใจใน            
การบริโภคอาหารคลีน พบว่า ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนทั้ง 9 ปัจจัย มีสัมพนัธ์เชิงบวก               
ต่อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน อย่างไรก็ตาม จะเห็นไดว่้า ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัความตั้งใจ
ในการบริโภคอาหารคลีนอยู่ในระดบัสูงกว่าปัจจยัดา้นอื่น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชัชวาลย ์หลิวเจริญ       
และณิชชา โชคพิทกัษก์ุล (2559) ท่ีสรุปว่า ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ืออาหารคลีน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั จะเห็นว่า ทศันคติต่ออาหารคลีนเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในบริโภค
อาหารคลีนสูงท่ีสุด ดงันั้น นักการตลาดควรวางแผนการตลาดเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช่วย
กระตุน้ยอดขายให้เพ่ิมมากขึ้น ส าหรับนกัวิชาการท่ีสนใจจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนควร
เปรียบเทียบกบัอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอื่น ๆ เช่น อาหารฟังก์ชัน อาหารออร์แกนิก เป็นตน้ เน่ืองจากตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยคาดว่าจะมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ในการวิจัยดังน้ี 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศในองค์กรของบริษทัการขนส่งในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัชลบุรีและ 2) เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของบรรยากาศในองคก์รท่ีมีผลต่อทศันคติใน
การท างานของพนกังานขนส่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานของบริษทั
ขนส่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จ านวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  คือ แบบสอบถามแบบปลาย
ปิด สถิติท่ีใช ้ คือ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย การทดสอบความแปรปรวนและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยั  1) บรรยากาศในองคก์รของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดั
ชลบุรีคือโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.84, SD = 0.28) และ 2) บรรยากาศในองคก์รท่ีมีต่อทศันคติใน
การท างานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวดัชลบุรีด้านพึงพอใจได้แก่ ได้แก่ ปัจจัยด้าน              
การสนบัสนุน ปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่า ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบและ ปัจจยัดา้นความเจริญกา้วหน้าตามล าดบั
ส่วน บรรยากาศในองคก์รท่ีมีผลต่อทศันคติในการท างานของพนกังานในดา้นความผกูพนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วม ปัจจยัดา้นโครงสร้างองค์กร ปัจจัยดา้นการสนับสนุน ปัจจัยดา้นความเจริญก้าวหน้าและปัจจยัดา้น            
การเห็นคุณค่าตามล าดบั  
 
ค าส าคัญ: บรรยากาศองคก์ร, ทศันคติของพนกังาน, ความพึงพอใจของพนกังาน  
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ABSTRACT 

 The research has objectives that were 1) to study the organization climate of  transportation  company  
in Amata City  Industrial Estate, Chonburi province, and 2) to examine the influence of organization climate 
affecting employee attitude towards transportation  company  in Amata City  Industrial  Estate, Chonburi  
province. Samples were 338 employees in a transportation company in Chonburi province. Tools used in data 
collection of this research was questionnaire. Statistics were percentage, average mean, standard deviation, 
analysis variance and multiple regression analysis. 
 The result  showed  that  1) organization climate of transportation  company  in Amata City  Industrial 
Estate Chonburi province was high, and 2) organization climate affecting  the attitude of employee an 
transportation company in Amata City Industrial  Estate, Chonburi province were managerial support, 
recognition, job responsibility, and job advancement, respectively meanwhile, organization climate affecting 
organizational commitment were participation, organizational structure, management support, job advancement, 
and recognition, respectively.  
 
Keywords: Organization climate, Employee attitudes 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ธุรกิจการขนส่งสินคา้ภายในประเทศขยายตวัไดดี้ในปี 2560 เน่ืองจากทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ปรับตวัดีขึ้นจากผลผลิตภาคเกษตรท่ีกลบัมาฟ้ืนตวัรวมทั้งการคา้ส่ง และปลีกขยายตวัตามการใชจ้่ายภาคครัวเรือน
ท่ีเร่ิมปรับตวัเพ่ิมขึ้น ประกอบกบัราคาพลงังานยงัทรงตวัในระดบัต ่า จึงช่วยลดภาระตน้ทุนค่าขนส่งและช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคไดบ้างส่วน ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศยงัขยายตวัไดโ้ดยปัจจุบนัการขนส่งสินค ้าภายในประเทศของไทยยงัใช้การขนส่งทางถนนเป็น
หลกั โดยขอ้มูลการขนส่งในปี 2560 ปริมาณการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ มีปริมาณ 302,515 พนัตนั เพ่ิมขึ้น
จาก 242,477 พนัตันในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 การขนส่งทางถนนมีปริมาณ 33,447 พนัตัน มีอัตรา                
การขยายตวัเล็กนอ้ยจาก 32,293 พนัตนัในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 โดยมีสินคา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อุปกรณ์
และส่วนประกอบส าหรับยานยนต์เพื่อการเกษตร ยางพารา และไมแ้ปรรูป (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2562) 
 บรรยากาศองค์กรมีความส าคญัต่อสมาชิกขององค์กรทุกระดบั เพราะบรรยากาศองค์กรเป็นตวัแปร
ส าคญัในการมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์กรเพราะจะท าให้พนักงานให้ความส าคญัใน       
การท างานมากขึ้นบรรยากาศในการท างานนั้น ไม่ได ้หมายถึงแค่อุณหภูมิ หรือ ภูมิอากาศเท่านั้น แต่รวมถึง ว่ามี
ความผูกผนักนัต่อเพื่อนร่วมงานอย่างไรเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัท่ีจะท าให้เราสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างดี
ย่ิงขึ้น และรวมถึงผลตอบแทนสวสัดิการในองค ์ถา้เป็นท่ีพึงพอใจของพนกังานจะท าให้พนงังานท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิต่อองคก์ร แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้บรรยากาศในองค์กรไม่ดี ประสิทธิภาพของ     
การท างานก็จะลดลง ประสิทธิผลของงานก็ลดลง ความส าเร็จขององคก์ารส่วนหน่ึงย่อมขึ้นอยู่กบับรรยากาศของ
องค์กรซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง Steers & Porter (1979:365) ได้
เสนอแนะว่า ส่ิงส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์กรอีกประการหน่ึงคือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
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(Internal environment) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแง่ซ่ึงมีผลกระทบต่อทศันคติ และพฤติกรรมในการท างาน เรียก
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารว่า “บรรยากาศขององคก์ร” (organizational climate) 
 นอกจากบรรยากาศองคก์รจะมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารแลว้ Brown 
and Moberg (1980:420) ไดเ้สนอแนะว่า บรรยากาศองคก์รยงัมีส่วนในการวาง รูปแบบความคาดหวงัของสมาชิก
ในองคก์ารต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ขององคก์ารซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้ มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร และความพอใจท่ีจะ
อยู่ในองค์กร ดงันั้นหากตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพฒันาองค์กรแล้ว ส่ิงท่ีนักพฒันาองค์การจะต้อง
พิจารณาเปล่ียนแปลงก่อนอ่ืน คือ บรรยากาศองคก์ร เพราะบรรยากาศองคก์รไดรั้บการส่ังสมมาจาก ความเป็นมา
ของวฒันธรรมและกลยทุธ์ขององคก์ารตั้งแต่อดีต 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจยัใน เร่ือง บรรยากาศในองคก์ร
ท่ีมีผลต่อทศันคติในการท างานของพนกังานขนส่ง เพื่อท่ีจะศึกษาถึง ปัจจยัดา้นบรรยากาศในองคก์รท่ีมีผลต่อ
ทัศนคติในการท างาน ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาอาจท าให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงบรรยากาศในองค์กร
เพื่อให้พนกังานในองคก์รเกิด ทศันคติท่ีดีต่อองคก์รของพนกังงานเพื่อให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดบับรรยากาศในองคก์รของบริษทัการขนส่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัชลบุรี 
         2. เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของบรรยากาศในองคก์รท่ีมีผลต่อทศันคติในการท างานของพนกังานการขนส่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัชลบุรี 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อคัรัช แสนสิงห์ (2560) ท าการศึกษาเก่ียวกบั บรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน 
ของพนักงานประจ าส านักงาน บริษทั เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานประจ า
ส านกังาน บริษทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั สาขานครราชสีมาจ านวน 242 คน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน และ
ด้านการ สนับสนุน ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิในการท างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน                    
ดา้นโครงสร้างองค์กร ดา้นมาตรฐานการท างาน ดา้นการช่ืนชม และดา้นความรู้สึกผูกพนั และรับผิดชอบต่อ
องคก์ร ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
 ณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2560) ท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
กรมชลประทาน (สามเสน) และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากร
ท่ีปฏิบติังานกรมชลประทาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้ง จ านวน 400 คน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอนัดบัแรกคือดา้นสัมพนัธภาพ รองลงมาคือดา้นความส าเร็จและการยอมรับนบัถือ 
ดา้นความรับผิดชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ดา้นความมัน่คงและโอกาส
เรียนรู้ความกา้วหนา้ในงาน และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพนั                    
ต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนบุคลากรท่ีมีสถานภาพและต าแหน่งงานต่างกัน                            
มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 วธู สวนานนท ์(2560) ท าการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะงานคุณภาพชีวิตในการท างาน
และความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ารรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ตวัอย่างเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 248 คน 
ผลวิจัยสรุปได้ดังน้ี ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69) มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 31.5)                             
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 74.6) มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1 – 5 ปี (ร้อยละ 35.9) และ
มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 51.2) มีคะแนนลกัษณะงานอยู่ในระดบัสูง คะแนนคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และคะแนนความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า ลกัษณะงานและคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัของพนักงานต่อ
องคก์าร 
 สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของการรับรู้
บรรยากาศองคก์ารผ่านความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีมีผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัต่อ
องค์การและผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีมีต่อ   
ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์าร 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานและความผกูพนั
ต่อองคก์ารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือบุคลากรกลุ่มสายวิชาการ
และกลุ่มสายสนบัสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา จ านวน 316 คน จากการศึกษาผลวิจยัพบว่า 
การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัต่อองค์การและผลการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้บรรยากาศในองค์การ มีอิทธิพล
ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน การรับรู้บรรยากาศในองคก์ารมีอิทธิพลทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร 
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกบัผลการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพล
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี  การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับผล                 
การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงผลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัน้ีท าให้ทราบถึง ความสัมพนัธ์ทางการรับรู้บรรยากาศในองคก์ารอย่างแทจ้ริงต่อความพึงพอใจใน
งาน และความผูกพนัต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี อีกทั้งยงัเป็นแนวทางให้
ผูบ้ริหารในดา้นการวางแผนก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาดา้นการรับรู้บรรยากาศองคก์าร ดา้นความพึงพอใจในงาน
ในการสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารซ่ึงจะส่งผลให้ผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในองคก์าร 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

yz 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ทัศนคติของพนกังานบริษัท 
1. ดา้นความพึงพอใจในการท างาน 
2. ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

บรรยากาศองค์กร 
1. ดา้นโครงสร้างองคก์ร     2. ดา้นความรับผดิชอบ 
3. ดา้นการเห็นคุณค่า 4. ดา้นการสนบัสนุน 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม  6. ดา้นความเจริญกา้วหนา้ 
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5. สมมุติฐานในวิจัย 
 บรรยากาศองคก์รมีอิทธิพลต่อทศันคติของพนกังานบริษทัขนส่งในเขตอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดั
ชลบุรีทั้งดา้นความพึงพอใจและความผกูพนั 
 
6. วธิีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัการขนส่งในเขตอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดัชลบุรี 
จ านวน 2,168  คน โดยใชวิ้ธีของทาโร่ ยามาเน่  (Yamane, 1973, pp. 886-887) ซ่ึงก าหนดความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
หรือระดบันยัส าคญั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งค านวณไดเ้ท่ากบั 338 คน และผูวิ้จยัเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งอีก 12 คน                 
ท าใหข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 350 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะเป็น

ค าตอบแบบเลือกตอบ จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ,สถานภาพการสมรส,ระดบัการศึกษา,ต าแหน่งงาน,รายไดต้่อ
เดือน และอายกุารท างาน (ปี)  

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามระดบัการให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั บรรยากาศในองคก์รการท างานซ่ึงมีขอ้ถาม
ทั้งหมด 29 ขอ้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นโครงสร้างองคก์ร ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 
2. ดา้นความรับผิดชอบ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 
3. ดา้นการเห็นคุณค่า ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 
4. ดา้นการสนบัสนุน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ 
6. ดา้นความเจริญกา้วหนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับทศันคติในการท างานของพนักงานบริษทัการขนส่งในนิคมอมตะซิต้ี 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีขอ้ถามทั้งหมด 11 ขอ้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 
2. ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ 

 ส่วนที่ 4  ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี คิดเป็น                  
ร้อยละ 57.4 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 53.10                
ส่วนใหญ่ท าต าแหน่งงานพนักงานขบัรถ คิดเป็นร้อยละ 41.10 มีรายไดต้่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น                 
ร้อยละ 69.10 อายงุานท่ี 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.40 
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์กรการท างาน 
จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการส ารวจระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อบรรยากาศองค์กร

โดยรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็นดว้ยกบับรรยากาศองคก์รโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.84) แลว้เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนดา้นการเห็นคุณค่า (x̅ = 4.26) ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้าง
องค์กร โดยมีค่าเฉล่ียมาก  (x̅ = 4.14)  อนัดบัสาม คือ ดา้นการสนับสนุน  โดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 4.07)  อนัดบัส่ี              
คือดา้นความเจริญก้าวหน้า โดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 3.83) อนัดบัห้า คือดา้นความรับผิดชอบ โดยมีค่าเฉล่ียมาก                 
(x̅ = 3.41) และอนัดบัหก คือดา้นการมีส่วนร่วมโดยมีค่าเฉล่ียปานกลาง (x̅ = 3.32) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 1 ตารางระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อบรรยากาศองคก์รโดยรวม 

บรรยากาศองคก์รโดยรวม 
N = 350 ระดบั 

ความคิดเห็น 
ล าดบัที่ 

x̅      SD 
1. ดา้นโครงสร้างองคก์ร      4.14      0.52          มาก        2 
2. ดา้นความรับผดิชอบ 3.41 0.59 มาก 5 
3. ดา้นการเห็นคุณค่า 4.26 0.49 มากท่ีสุด 1 
4. ดา้นการสนบัสนุน 4.07 0.76 มาก 3 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม 3.32 0.53 ปานกลาง 6 
6. ดา้นความเจริญกา้วหนา้ 3.83 0.83 มาก 4 
รวม 3.84 0.28 มาก  

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานบริษัท 
จากตารางที่ 2 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของพนกังาน ดา้นทศันคติโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับมาก (x̅ = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าอันดับแรก คือ                     
ดา้นความพึงพอใจในการท างานโดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 4.08) รองลงมาคือ ความผูกพนัต่อองคก์รโดยมีค่าเฉล่ีย
มาก (x̅ = 4.07) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 2 ตารางระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของพนกังาน 

ดา้นทศันคติของพนกังาน 
N = 350  ระดบั 

ล าดบัที่ 
x̅ SD  ความคิดเห็น 

1. ความพึงพอใจในการท างาน 4.08 0.79  มาก 1 
2. ความผกูพนัต่อองคก์ร 4.07 0.69  มาก 2 
รวม 4.07 0.61  มาก  

 
ส่วนที่  4  : ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัดา้นบรรยากาศองค์กรจะมีผลต่อทัศนคติของพนักงานบริษทัการขนส่ง ซ่ึงผลการวิจยัสามารถ

แสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3 ตารางความสอดคลอ้งระหว่างปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์รมีผลต่อทศันคติของพนกังาน 
ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ร ทศันคติของพนกังาน 

ดา้นความพึงพอใจ ดา้นความผกูพนั 

β p β p 
1.ดา้นโครงสร้างองคก์ร 0.05 0.46 0.17 0.02** 
2.ดา้นความรับผิดชอบ 0.13 0.07* 0.82 2.59 
3.ดา้นการเห็นคุณค่า 0.20 0.01** 0.14 0.04** 
4.ดา้นการสนบัสนุน 0.26 0.00** 0.15 0.03** 
5.ดา้นการมีส่วนร่วม 0.02 0.73 0.21 0.03** 
6.ดา้นความเจริญกา้วหนา้ 0.12 0.09* 0.15 0.02** 

**p< .05, * p< .10 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่าจากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยความสอดคล้องระหว่างปัจจยัดา้น

บรรยากาศองคก์รมีผลต่อทศันคติของพนกังานบริษทัการขนส่งในนิคมอมตะซิต้ี จงัหวดัชลบุรีเป็นรายดา้น พบว่า  
1. ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์รท่ีมีผลต่อดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเจริญกา้วหน้า 2) ดา้น

ความรับผิดชอบ 3) ดา้นการเห็นคุณค่า 4) ดา้นการสนบัสนุน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, .10 
2. ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรท่ีมีผลต่อด้านความผูกพนั ได้แก่ 1) ด้านการเห็นคุณค่า 2) ด้านการ

สนบัสนุน 3) ดา้นการมีส่วนร่วม 4) ดา้นโครงสร้างองคก์ร 5)ดา้นความเจริญกา้วหนา้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05, .10 
 

7. อภิปรายผลงานวิจัย 
ปัจจัยด้านระดับบรรยากาศในองค์กรของบริษทัการขนส่งภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า

บริษทัไดมี้การบริหารจดัการท่ีชดัเจน การให้ความส าคญักบัทุกๆดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิภาวี ชมะโชติ 
(2555) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารและองคป์ระกอบในการท างานเป็นทีมของขา้ราชการ
ส านกักรรมาธิการ ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาผล  ผลการวิจยัสรุปว่า ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และมาตรฐานของ
ผลการปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสารท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัดา้นระดบัอิทธิพลของบรรยากาศในองคก์รท่ีมีผลต่อทศันคติในการท างานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนกังานท่ีท างานในบริษทัมีความพึงพอใจในหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบท างานแลว้เกิดความ
สบายใจจึงเกิดความพอใจและมีความสุขในการท างานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รท่ีท างานอยู่  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ วีราภรณ์ บุตรทองดี  (2557) ไดศึ้กษา ทัศนคติต่อการท างานองค์กร และความจงรักภกัดีของ
พนกังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานโรงงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า ดา้นโอกาสกา้วหน้าในงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ลกัษณะงาน ดา้น
สภาพแวดลอ้ม และดา้นนโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างาน 
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8. ข้อเสนอแนะ 
องคก์รขนส่งสามารถเพ่ิมทศันคติดา้นความพึงพอใจและความผกูพนัโดยวิธีการดงัน้ี 
1. ดา้นการสนบัสนุน  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ควรส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไดแ้ก่ บุคคลากร

งบประมาณ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และเวลา รวมถึงมีการติดตามการด าเนินงานเก่ียวกบังานดา้นความปลอดภยัใน
การท างานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ เพื่อให้มีการจัดการสนับสนุนเร่ืองความปลอดภัยใน                      
การท างานท่ีเหมาะสมกับบริษทัฯ และมีการก ากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขขอ้บกพร่อง เพื่อแสดงถึง                
ความมุ่งมัน่ในการด าเนินงาน  

2. ด้านการเห็นคุณค่า  พนักงานบริษทัการขนส่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวดัชลบุรี           
เป็นบุคลากรส าคญัขององคก์รท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ และขีดความสามารถอยู่เสมอ เน่ืองเพราะความ
เจริญเติบโตขององค์กรนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้องคก์รสามารถพฒันาและกา้วทนัต่อการแข่งขนัใน
ตลาดได ้อีกทั้งการท่ีจะพฒันาพนกังานบริษทัให้สามารถมีทศันคติต่อบรรยากาศองคก์รไดน้ั้น เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
อยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งอาศยัทศันคติต่อการท างานของพนกังานบริษทัที่จะตอ้งสร้างทศันคติต่อการท างานของพนกังาน
ให้เหมาะสม เพื่อให้พนกังานมีทศันคติต่อความจงรักภกัดีและทุ่มเทให้กบัองคก์ร 

3. ดา้นโครงสร้างองคก์ร ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจเก่ียวกับงาน มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรปฏิบติังานไดอ้ย่าง
ราบร่ืนมีการให้รางวลัอยา่งเหมาะสมและยติุธรรมตามผลการปฏิบติังานของบคุลากร ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อให้
บุคลากรได้มีสัมพนัธ์อนัดีต่อกันทั้งกับเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชารวมทั้งควรมีกฎระเบียบและก าหนด
มาตรฐานการท างานอยา่งเหมาะสมไม่เคร่งครัดจนเกินไป 

4. ดา้นการมีส่วนร่วม จากการศึกษา พบว่า บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการท างาน
ของพนักงานบริษทั หากองค์กรมีความต้องการให้พนักงานเกิดการรับรู้บรรยากาศองค์กร องค์กรควรจะมี              
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดและการตดัสินใจในการท างานในหน้าท่ีท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายไม่ว่าจะ
เป็นค่านิยมในการท างานทั้งภายในและภายนอก เช่น ให้งานท่ีท้าทาย เปิดโอกาสในการท างาน เพ่ิมหน้าท่ี           
ความรับผิดชอบ ใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อท าให้เกิดความพึงพอใจและน าไปสู่การทุ่มเทลงมือปฏิบติังานออกมา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ดา้นความรับผิดชอบ พนกังานส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจในบรรยากาศ ดา้นความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการ
งาน บริษทัควรก าหนดนโยบายในการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้มีความชดัเจนและประชาสัมพนัธ์ให้
พนักงานทราบถึงนโยบายดงักล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เน่ืองจากพนักงานยงัไม่แน่ใจว่าหาก
ตนเองไดพ้ยายามทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ และสติปัญญาในการท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์รแลว้ ตนเองจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งอยา่งไร ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยท าให้สามารถเพ่ิม
ระดบัพฤติกรรมการท างานให้สูงขึ้นได ้

6. ด้านความเจริญก้าวหน้า จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับบรรยากาศองค์กรท่ีส่งผลต่อทศันคติใน           
การท างานของพนักงานบริษัท ด้านความเจริญก้าวหน้า กล่าวคือ เม่ือพนักงานเกิดความรู้สึกพึง พอใจใน               
การท างานจะส่งผลท าให้พนกังานมีความผกูพนัมากขึ้นและมีทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าอยู ่ดงันั้นแต่ละองคก์รควรมี
การส่งเสริมให้พนักงานมีต าแหน่งหน้าท่ีท่ีดีไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น พฒันาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ืองและพฒันาให้ดีย่ิงขึ้นมีการสนบัสนุนการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้เกิดความผูกพนักบั
เพ่ือนร่วมงานมากขึ้นสามารถพ่ึงพาไดใ้นองคก์รเพ่ือให้พนกังานยงัคงอยูก่บัองคก์รต่อไป  
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บดคัดย่อ  
 การวิจัยมีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนของขา้ราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของแต่ละสายงานในความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรบา้นทบั
ใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ (3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูม้าใช้
บริการ 
 วิธีการด าเนินงานวิจยัประชากรและกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ประชากรท่ีอยู่ต  าบลโนนหมากเค็งและต าบล 
หนองตะเคียนบอน อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคอ์ยู่ความเช่ือมัน่ทั้งชุด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 สายงาน ดา้นต่าง ๆ                 
ท่ีประชาชนติดต่อขอรับบริการในสายงานจ านวน 5 สายงาน ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ 
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บริการใน สายงานสืบสวน สายงานอ านวยการ สายงานจราจร สายงานป้องกนัปราบปราม และสายงานสอบสวน 
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ  
 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
บา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการประชาชน ดา้นความเป็นธรรม 
รองลงมาดา้นความเขา้อกเขา้ใจในผูข้อรับบริการดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ ตามล าดบั  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ,ให้บริการ,ประชาชน,ขา้ราชการต ารวจ,สถานีต ารวจ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of the research is (1) to study the level of public satisfaction of the police officers at Ban 
Thap Mai Police Station. Watthana Nakhon District Sa Kaeo Province (2) to study problems and obstacles in the 
operation of each department in satisfaction with the public service of the police officers at Ban Thap Mai Police 
Station Watthana Nakhon District Sa Kaeo Province (3) to study the opinions and suggestions of the people who 
use the service 
 Methods for conducting population and sample research are: Population in Non Mak Kheng Subdistrict 
and Nong Takian Bon Subdistrict Watthana Nakhon District Sa Kaeo Province By using questionnaires that were 
tested for content validity The index of consistency between question question and objective is The whole set of 
of tools used in this research are The questionnaire is divided into 4 parts: Part 1, Personal Information, Part 2, 
Various departments that the public contact for services in the five departments, Part 3 the satisfaction of the 
public with the services in the investigation department Supervisory Division, Traffic Department, Suppression 
Division And Investigation Division, Part 4 Problems and Suggestions 
 The study found that Satisfaction with the public service of police officers, Ban Thap Mai Police Station 
Watthana Nakhon District Sa Kaeo Province found that most of them were serving the people. Fairness Followed 
by the understanding of the service applicant The aspects of providing confidence to service providers, 
respectively and  
 
Keywords: Satisfaction, Service, People, Police officer, Police station. 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 ภารกิจหลักของต ารวจ คือ การปกป้องคุ้มครองและการให้บริการ (PROTECT AND SERVE) แก่
ประชาชน (Goldstein,1990: 14) ดงันั้นต ารวจจึงมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย และปกป้องคุม้ครองชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน หรือรักษากฎหมายและให้บริการแก่ ประชาชน  
 (Vollmer,1979 : 66) การท่ีจะบรรลุเป้าหมายของภารกิจจ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการต ารวจท่ี ส าคญับาง
ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกต ารวจจะตอ้งไดค้วามเคารพ ยกย่องและนับถือ จากประชาชนโดยแทจ้ริง  (Police 
must have the full respect of the citizen) ประการต่อมา ไดแ้ก่ การปฏิบติัหนา้ท่ีเชิงบงัคบัขู่เขญ็ของต ารวจเพ่ิมขึ้น
มากเท่าใด จะส่งผลให้ประชาชนสนับสนุนกิจการของต ารวจน้อยลงเพียงนั้ น (co-operation of the police 
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decreases or the use force increase ) หลกัการทั้งสองประการน้ี คือหลกัของเซอร์ โรเบิร์ต พีล (Sir Robert peel ) 
บุคคลผูเ้ช่ือไดว่้าเป็นบิดาแห่งการต ารวจ (Vollmer, 1979) 
 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ไดส่้งผลกระทบต่อประชาชนทัว่ประเทศอย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อน ซ่ึงผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคมเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม ลกัทรัพย ์ 
ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ท าร้ายร่างกาย มัว่สุมยาเสพติดให้โทษ การกระท าผิดกฎหมายของเหล่าอาชญากรมีเพ่ิมมาก
ขึ้นและซบัซอ้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาองคก์รต ารวจให้มีประสิทธิภาพ มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเหนือให้เหนือกว่า
อาชญากรเพ่ือเป็นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรไม่ให้มีการก่อเหตุ เจา้หน้าท่ีจึงตอ้งปฏิบติัภารกิจเชิงรุก
คือการเขา้ไปหาขอ้มูลข่าวสาร  

การเขา้ไปป้องกนัและการระงบัเหตุเกิดซ่ึงเป็นการตดัไฟตั้งแต่ตน้ลม การปฏิบติัการเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุ
เพ่ิมมากขึ้น และเกิดเหตุน้อยท่ีสุดต ารวจจึงตอ้งมีการพบประชาชนอยู่เสมอโดยเฉพาะ สถานีต ารวจมีสายงานท่ี
ตอ้งพบปะกบัประชาชนอยู่เสมอ คือสายงานป้องกนัและปราบปราม สายงานจราจร สายงานสืบสวนสอบสวน 
สายงานธุรการ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจทั้งส่ีสายงาน ทั้งทางตรงและทางออ้มจะตอ้งพบปะประชาชน ทั้งท่ี
เป็นผูเ้สียหาย หรือเป็นผูต้อ้งหาและญาติของผูเ้สียหายหรือ ผูต้อ้งหาก็ตามการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจนั้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อญาติและผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงก่อให้เกิดความรู้สึกพ่ึงพอใจ หรือไม่พ่ึง
พอใจต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจ เพราะฉะนั้นสถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ จึงมีความจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีตอ้งพฒันาองคก์รและบุคลากรในการให้บริการประชาชนในชุมชนนั้น
เกิดความพึ่ งพอใจและส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของต ารวจในองค์กร แต่ยงัปรากฏว่าท่ีผ่านมา ภารกิจในการ
ให้บริการประชาชนของข้าราชการต ารวจในบางด้าน เช่นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแก่
ประชาชน ไดรั้บความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกบัความส าเร็จในการปฏิบติังาน วาไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีต ารวจได้
พยายามเสนอผลการปฏิบัติงานและการป้องกันและปราบปราม จับกุมผูก้ระท าผิดในความผิดต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนให้เห็นตวัเลขของความส าเร็จในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงมกัจะถูกวิพากษวิ์จารณ์อยู่
เสมอมา  
 (Vollmer,1979 : 66) เหตุผลท่ีกล่าวมา ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงประกาศนโยบายเน้นหนัก เพื่อใช้ 
เป็นแนวทางในการบริหารงานของต ารวจ ซ่ึงเนน้การพฒันาสถานีต ารวจ และหน่วยงานปฏิบติังานหลกัให้มีความ
พร้อมในการให้บริการประชาชน โดยกระจายทรัพยากรทางการบริหารจดัการไปยงัสถานีต ารวจให้มากขึ้นและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสถานีต ารวจ เน้นการพฒันางานท่ีให้บริการประชาชนบนสถานีต ารวจ       
งานอ านวยความยุติธรรม งานสอบสวน งานสืบสวน การเก็บและจดัระบบขอ้มูลทอ้งถ่ิน งานสายตรวจ งาน
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม งานประชาสัมพนัธ์ งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ งานจราจรตลอดทั้งกระจาย
ก าลงัตรวจออกไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนตาม
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ประชาชนมีบทบาทส าคญัอย่างย่ิงต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีต ารวจ กล่าวคือ 
หากเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่ไดก้ารยอมรับจากประชาชน ประชาชนไม่ให้การสนบัสนุนและความร่วมมือแก่เจา้หน้าท่ี
ต ารวจ และหากเจ้าหน้าท่ีต ารวจใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้า ท่ีโดยมิชอบจะย่ิงส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ 
(Image) ดงันั้น ถา้หากภาพลกัษณ์ของต ารวจดี ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือในท านองเดียวกนัหากภาพลกัษณ์ 
ติดลบ ประชาชนจะปฏิเสธในการให้ความร่วมมือของเจา้หน้าท่ีต ารวจ เพราะการให้ความร่วมมือของประชาชน
นั้นส าคญัเป็นหัวใจในการป้องกันอาชญากรรม เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีต ารวจต้องการเบาะแสของคนร้าย การท่ี 
ประชาชนช่วยแจ้งข้อมูลเก่ียวกับคดีอาชญากรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการเป็นพยานในคดีอาญา  
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ซ่ึงหากปราศจากความร่วมมือจากประชาชน โอกาสท่ีจะจับกุมผูก้ระท าความผิดมาลงโทษเป็นไปได้ยากจะ
กลายเป็นภยัต่อความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนนัน่เอง ดงันั้นประชาชนควรท าหน้าท่ี
เสมือนต ารวจ ดงัค ากล่าวของพีลท่ีว่า ประชาชนคือต ารวจ และต ารวจคือประชาชน (Vollmer, 1979)  
 การท่ีประชาชนคือต ารวจ และต ารวจคือประชาชนได้นั้ น จะต้องไม่มีช่องว่างระหว่างต ารวจ 
กบัประชาชน หรือประชาชนตอ้งมีความพึ่งพอใจ ในการปฏิบติัหน้าท่ีของต ารวจในการให้บริการประชาชน 
หลกัการส าคญัดงักล่าวน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดต้ระหนกัดี จึงไดม้อบนโยบาย ให้
สถานีต ารวจเป็นท่ีพึ่งของประชาชนอยา่งแทจ้ริง สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนโดยตรงและมีบทบาทมากท่ีสุด ในการท่ีจะท าภารกิจของต ารวจบรรลุ
วตัถุประสงค ์ภาพลกัษณ์ของต ารวจจะดีหรือไม่เพียงใด ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจจะมีมากเพียงใดขึ้นอยูก่บัการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแกว้ 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทและหนา้ท่ีของหน่วยงานระดบัสถานีต ารวจจะแบ่งงานตามหนา้ท่ีออกเป็น
สายงานต่าง ๆ ตามโครงสร้าง สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว คือ สายงาน
สอบสวน,สายงานสืบสวน,สายงานอ านวยการ,สายงานดา้นการจราจร,สายงานป้องกนัและสายงานปราบปราม 
เพื่อก าหนดบทบาทและหน้าท่ีให้การปฏิบติัและการให้บริการประชาชนของเจา้หน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธร
บา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ อยา่งชดัเจน  
 สายงานสืบสวน จะเป็นสายงานท่ีสนบัสนุนงานสายตรวจ ส่วนสายงานอ านวยการเปรียบเสมือนงาน
แม่บา้นของสถานีต ารวจเพราะเป็นสายงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการก าลงัพล การเงิน ทะเบียนคนต่างดา้ว การ
ขออนุญาต จดังานแสดงละเล่นงานต่าง ๆ  ท่ีกฎหมายก าหนดให้ขออนุญาตและสายงานจราจรเป็นสายงานท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีในการให้บริการประชาชนในการอ านวยการจราจรในพ้ืนท่ี สายงานป้องกนัปราบปรามหรืองานสายตรวจ
มีหน้าท่ีในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลงัของหน่วยงาน ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพราะงานสายตรวจตอ้งเขา้ไปประสบเหตุก่อนเจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายอื่น ๆ ตอ้งใช้วิจารญาณใน  
การเขา้ระงบัเหตุ ตอ้งใชศิ้ลปะในการเขา้ระงบัขอ้พิพาด และเจรจาไก่เกล่ียคู่กรณีในบางเร่ืองสายงานสอบสวน
กล่าวคือ ก่อนมีการกระท าผิดเกิดขึ้นงานสายสืบสวนจะสนบัสนุนงานสายตรวจในการป้องกนัและปราบปราม
งานอาชญากรรมต่าง ๆ และงานสายสืบสวนจะสนบัสนุนงานสอบสวนอนัเดียวการสนบัสนุนภายหลงัการเกิด
การกระท าผิดแลว้ งานสืบสวนจะเป็นงานท่ีช่วยแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานต่าง ๆ มาสนบัสนุนงาน
สอบสวนเพ่ือให้ทราบว่า ผูก้ระท าผิดเป็นผูใ้ด อีกทั้งมีหน้าท่ีสืบสวนจบักุมผูก้ระท าผิดมาส่งให้งานสอบสวน    
เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย สายงานสอบสวนเป็นงานหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีในการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม 
ตอ้งพบกบัประชาชนท่ีมาบนสถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงเป็นการร้องทกุข ์
ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีและไม่เก่ียวกบัคดี การแจง้เอกสารหาย ส่ิงของตกหายเป็นตน้ ซ่ึงมีพนักงานสอบสอบ
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ท่ีสถานีต ารวจภูธรบ้านทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ตลอด 24 ชั่วโมง มีหน้าท่ี
รวบรวมพยานหลกัฐาน เพื่อเอาตวัผูก้ระท าผิดมาฟ้องลงโทษ (กรมต ารวจ, 2541)   
  (กรมต ารวจ, 2541) การปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทและหนา้ท่ีของหน่วยระดบังาน สถานีต ารวจภูธรบา้น
ทับใหม่ อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามนโยบายของส านักงานต ารวจ
แห่งชาตินั้นในฐานะท่ีผูวิ้จยัเป็นประชาชนท่ีพกัอาศยัในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้อยา่งไรก็ตามงานของสถานีต ารวจเป็นงานให้บริการประชาชนซ่ึงมิใช่เพียงด้าน
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งานจราจรเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัประกอบดว้ย งานดา้นการป้องกนัปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน เป็นตน้ 
ซ่ึงในการให้บริการใดๆจ าเป็นจะต้องมีการพฒันาหรือยกระดับคุณภาพของการให้บริการประชาชนของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบติัภารกิจ
ของ เจา้หน้าท่ีต ารวจในการป้องกนัคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ตลอดจนการให้การบริการ
ประชาชนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจหลกัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ (กรมต ารวจ, 
โครงการพฒันาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน (โรงพกัเพื่อประชาชน) ส าหรับสถานีต ารวจ, 2541)    
 ผูศึ้กษาไดเ้ห็นความส าคญัของการให้บริการ และมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการประชาชนชองขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ า เภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ว่า
ระดบัการให้บริการอยู่ในระดบัใด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของขา้ราชการต ารวจให้
ตรงตามความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด 

   
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
บา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละสายงานในความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ประชาชนของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  
 2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ  
  

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
 3.1 แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  Millet (1954) ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับความพึงพอใจการให้บริการ (Satisfactory service)  
หรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ โดยพิจารณาจาก องคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี  
 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน 
ของรัฐท่ีมีฐานะคติท่ีว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบติัเท่าเทียมกันในแง่มุมของ
กฎหมาย ไม่มีการแย่งแยกกีดกนัในการให้บริการประชาชนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้
มาตรฐานสากลให้บริการเดียวกนั 2. การให้บริการอย่างทนัเวลา (Timely service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้ง
มองว่าการให้บริการสาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มีประสิทธิผล
เลยถา้ไม่มีการตรงเวลาซ่ึงจะสร้างความไม่พึงพอใจแก่ประชาชน 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) 
หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะตอ้งมีลกัษณะท่ีมีจ านวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม 
(The right quantity at the Geographical location) Millet เ ห็น ว่าความเสมอภาค หรือการตรง เวลาจะไม่ มี
ความหมายเลยถา้จ านวนการให้บริการท่ีไม่เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีให้บริการสร้างความไม่ยติุธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ผูรั้บบริการ 4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous service) หมายถึงการให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอย่าง
สม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือ
หยุดบริการเม่ือใดก็ได ้5. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี
การปรับคุณภาพและผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ี
ไดม้ากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ผูวิ้จยัสรุปไดว่้าการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ ตามแนวคิดของ 
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Millet (1954) คือการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การ
ให้บริการอยา่งต่อเน่ือง และการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ ซ่ึงหากผูใ้ชบ้ริการสามารถใชก้ารบริการตามดา้นดงักล่าว 
ยอ่มจะสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการ  
 Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1985) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการวิจยัทางการตลาดมาแลว้
หลายคร้ังโดยเร่ิมตั้งแต่ปี 1983 ได้มีการสร้างรูปแบบของคุณภาพบริการ (service quality model) และมิติของ
คุณภาพบริการ (Dimensions of service quality) ซ่ึงวดัไดจ้ากการรับรู้ของผูรั้บบริการว่าเป็นการบริการท่ีไดรั้บ 
เป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่เพียงใด และไดมี้การวิจยัแลว้ น าไปพฒันาเป็นรูปแบบของการบริการตามความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงมีส่ิงท่ีบ่งช้ีคุณภาพบริการ มิติของคุณภาพบริการ (Dimensions of service quality) โดย
การประเมินจากผูรั้บบริการซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑต์่างๆ 10 ดา้น ดงัน้ี  
 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible) หมายถึง ลกัษณะส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ บุคลากร และวสัดุในการติดต่อส่ือสาร 2. ความเช่ือมั่นไวว้างใจได้ (Reliability) หมายถึง 
ความสามารถในการให้บริการตามท่ีให้สัญญาไว้และมีความน่าเช่ือถือ 3. การตอบสนองผู ้รับบริการ 
(Responsiveness) หมายถึง ความยินดีท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการและพร้อมท่ีจะให้บริการไดใ้นทนัที 4. สมรรถนะ
ของผูใ้ห้บริการ (Competence) หมายถึง การมีความรู้และความสามารถทักษะในการบริการท่ีให้และสามารถ
แสดงออกมาให้ผูรั้บบริการประจกัษไ์ด ้5. ความมีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ให้
เกียรติ มีน ้ าใจ และเป็นมิตรต่อผูรั้บบริการ 6. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าไวว้างใจ เช่ือถือได้
ซ่ึงเกิดจากความซ่ือสัตยแ์ละความจริงใจของผูใ้ห้บริการ 7. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) หมายถึง ความรู้สึก
มัน่ใจความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น ช่ือเสียงปราศจากความรู้สึกเส่ียงอนัตราย และขอ้สงสัยต่าง ๆ รวมทั้งการ
รักษาความลบัของผูรั้บบริการ 8. การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง การท่ีผูรั้บบริการสามารถเขา้รับบริการได้
ง่ายและไดรั้บความสะดวกจากการมารับบริการ 9. การติดต่อส่ือสาร(Communication) หมายถึง การให้ขอ้มูล
ต่างๆ แก่ผูรั้บบริการใชส่ื้อสารดว้ยภาษาท่ีผูรั้บบริการเขา้ใจและรับฟังเร่ืองราวต่างๆ จากผูรั้บบริการ 10. การเขา้ใจ
และรู้จกัผูรั้บบริการ (Understanding the customer) หมายถึง การกระท าความเขา้ใจ และรู้จกัผูรั้บบริการ รวมทั้ง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการของตนเอง  
 Parasuraman et al. (1988) จากการศึกษาวิจยัท่ีไดมี้การพฒันามาตลอด พบว่าคุณภาพบริการนั้น
ขึ้นอยู่กบัความแตกต่าง ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ เม่ือผูรั้บบริการนั้นจะเปรียบเทียบ
บริการท่ีตนไดรั้บจริงกบับริการที่คาดหวงั ไวแ้ละยงัพบมิติในการประเมินคุณภาพบริการจากผูรั้บบริการซ่ึงมี 10 
ดา้น ดงักล่าวมาแลว้ Parasuraman et al.ไดน้ ามิติของคุณภาพบริการทั้ง 10 ดา้น แลว้น ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือแบบ
ประเมินคุณภาพการบริการท่ีเรียกว่า“SERVQUAL” (Service quality) มีการวิเคราะห์ค่าทางสถติจนสามารถสรุป
รวมมิติส าคญั บ่งช้ีถึงคุณภาพการบริการมีจ านวน 5 ดา้นหลกัเท่านั้น 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangible)  
หมายถึง ลกัษณะส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือ บุคลากร และวสัดุในการติดต่อส่ือสาร                                       
2. ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตามท่ีให้สัญญาไวแ้ละมีความ
น่าเช่ือถือ 3. การตอบสนองผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีท่ีจะช่วยเหลือผูรั้บบริการและพร้อม
ท่ีจะให้บริการได้ในทันที 4.การให้ความมั่นใจแก่ผูบ้ริการ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพมีกิริยาท่าทางและ
มารยาทท่ีดีในการบริการ สามารถท่ีจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความไวว้างใจ และเกิดความมัน่ใจว่าบริการดีท่ีสุด                    
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5. ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจของผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทร 
เอาใจใส่ ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการในแต่ละคน  
 จากแนวคิด ทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1988) ผูวิ้จัยสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการเป็นการ
บริการท่ีมากกว่าหรือตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นเลิศของการบริการในลกัษณะของภาพรวมในมิติของการรับรู้ว่ามีความสอดคลอ้งกนั
เพียงไร ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจประการหน่ึงคือ การบริการท่ีมีคุณภาพนั้น หมายถึง การบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ   

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

                 ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

  
 
 
   
 
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 
 4.1 รูปแบบการวิจัย  
 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการน้ีการวิจัยส ารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยท่ีต้องการออกส ารวจ  
ซ่ึงตอ้งมีเป้าหมายขอ้มูลท่ีไดม้าเป็น หารายงานอา้งอิงไดน้้อย รวบรวมปัญหาต่าง ๆ และพิจารณาทั้งตวัแปรและ
ทางเลือกท่ีเป็นได ้ 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ประชาชนท่ีมาใช้บริการของสถานีต ารวจภูธร 
บ้านทับใหม่ อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว โดยมีกลุ่มประชากรจ านวนมาก จึงท าให้ไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนโดยใชสูตรของคอแคน (Cochran,1953) 
 

𝑁 = 𝑃(1 − 𝑃)𝑍2 
𝑒2 

            N     =      ขนาดของประชากร 
        P     =      สัดส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยัก าหนดสุ่ม 
        Z     =      1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
        e     =      ค่าความคลาดเคล่ือน 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร 

จงัหวดัสระแกว้ ในงานดา้นต่าง ๆ 

- ความเป็นรูปธรรมของบริการ  

- ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 

- การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ  
- การให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ 

- ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ  

- เพศ 

- การศึกษา 

- อาชีพ  

- รายได ้ 
- วตัถุประสงคใ์นการมาติดต่อ 

- สายงานสืบสวน 

- สายงานอ านวยการ 

- สายงานจราจร 

- สายงานป้องกนัปราบปราม 
- สายงานสอบสวน 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
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ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 นัน่คือ มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ก าหนดใหสั้ดส่วนของ
ประชากร เท่ากบั 0.2 

𝑁 =
0.2(1 − 0.2)1.962

0.052
 

     

    N =
0.2(0.8)3.84

0.0025
 

    N = 247 
4.3 เคร่ืองมือวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวดัประเมินคา่ท่ี
ผูวิ้จยัสร้างขึ้น ประกอบดว้ยชุดค าถาม 3 ตอนคือ  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  
 ตอนท่ี 2 สายงานดา้นต่าง ๆท่ีประชาชนติดต่อขอรับบริการ ในสายงานดา้นต่าง ๆ จ านวน 5 สายงาน  
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในสายงานสืบสวน สายงานอ านวยการ สาย
งานจราจร สายงานป้องกนัปราบปราม และสายงานสอบสวน ในดา้นต่าง ๆ    

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนและวิธีการดงัน้ี  
 1. ผูวิ้จยัไดท้  าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลถึงผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์สระแกว้ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั 
 2. ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามจ านวนเท่ากบักลุ่มตวัอย่าง และรับแบบสอบถามคืนกลบัด้วย
ตวัเอง 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน
แบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ   

4.5 ผลการวิเคราะห์  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในสาย
งานสืบสวน สายงานอ านวยการ สายงานจราจร สายงานป้องกนัปราบปรามและสายงานสอบสวน สถานีต ารวจ  
ภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใชเ้กณฑก์ารแปรความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดบั   
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5. ผลการวิจัย  
 ความพงึพอใจต่อการให้บริการประชาชนของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านทับใหม่ อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว   
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการต ารวจ   

ความเป็นธรรมของบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ความพร้อมของสถานท่ี  190 82.6 

ความเช่ือถือวางใจได้   
- ความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ี 116 50.4 

ความตอบสนองต่อผู้รับบริการ    
- ความรวดเร็วในการให้บริการของขา้ราชการต ารวจ 120 52.2 

การให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ   
- ขา้ราชการต ารวจปฏิบติักฎหมายอยา่งเคร่งครัด 99 43.0 

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ   
- สถานีต ารวจมีความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 133 57.8 

  
จากตารางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ ในหวัขอ้ความเป็น

ธรรมของบริการ มากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมของสถานท่ี จ านวน 190 คน ในส่วนของความเช่ือถือไวว้างใจ คือ 
ความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ี มากท่ีสุด จ านวน 116 คน ส่วนของหัวขอ้ความตอบสนองต่อผูรั้บบริการ คือ 
ความรวดเร็วในการให้บริการของขา้ราชการต ารวจ จ านวน 120 คน หัวขอ้การให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ คือ 
ขา้ราชการต ารวจปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จ านวน 99 คน และสุดทา้ยหวัขอ้ ความเขา้ใจและเห็นอกเห็น
ใจในผูรั้บบริการ ดา้นสถานีต ารวจมีความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั จ านวน 133 คน      
 

ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความพึง่พอใจต่อการให้บริการประชาชนของข้าราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบ้านทับใหม่ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วในภาพรวมแต่ละด้าน รวม 5 ด้าน ดังนี ้ 

 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของข้าราชการต ารวจสถานี

ต ารวจภูธรบ้านทับใหม่ 

ระดับความส าคัญ 

Min Max x̅ S.D แปลผล 

1 ความเป็นธรรมของบริการ 2.75 5.00 4.43 .39 มากท่ีสุด 
2. ความเช่ือถือวางใจได ้ 2.60 5.00 4.31 .43 มากท่ีสุด 
3. ความตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 2.00 5.00 4.27 .51 มากท่ีสุด 
4. การให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ 2.25 5.00 4.20 .50 มาก 
5. ความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผูรั้บบริการ 

2.20 5.00 4.33 .43 มากท่ีสุด 

รวม 3.26 5.00 4.31 .23 มากท่ีสุด 
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พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 
ของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (x̅ = 4.31) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของขา้ราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความเป็นธรรมของ
บริการ (x̅ = 4.43) รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผูข้อรับบริการ (x̅ = 4.33) และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริการ (x̅ = 4.20)  

 
6. อภิปรายผล  
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้ท าการอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชาของขา้ราชการต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ สามารถอภิปรายผลไดด้ังน้ี การศึกษาวิจยัเร่ือง
ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของขา้ราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธรบ้านทับใหม่ อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของแต่ละสายงานในความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
บา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนผูม้าใช้
บริการ การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 

7. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ความพร้อมของขา้ราชการต ารวจมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้นจึงมีนโยบายปรับปรุง
ความพร้อมในการให้บริการประชาชนของข้าราชการต ารวจ โดยจัดล าดับความส าคญัของงาน เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาการรอคอยของประชาชน และจดัให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการเพื่อน าไปปรับปรุง
การให้บริการให้ดีขึ้นเร่ือยๆ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีมีความต่อประชาชน อาทิ หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแจง้
ความท่ีสถานีต ารวจ,กฎหมายน่ารู้และกฎหมายจราจร เป็นตน้ 

เน่ืองจากการศึกษาวิจยัเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ ดงันั้น จึงควรท าการศึกษาและต่อยอด เร่ืองความพึง
พอใจของการให้บริการประชาชนของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบา้นทบัใหม่ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้ ในเชิงคุณภาพ เพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เพื่อพฒันารูปแบบกลยทุธ์การตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัและ
เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนการตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั โดยผูต้อบแบบสอบถาม 
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 100 คน โดยท าการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการต่อมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ดา้นสถานการณ์ดา้นการตลาด พบว่า อาจารยมี์ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี
สอน อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ( x̅ = 3.96, S.D. = 0.80) ในส่วนของการพฒันารูปแบบกลยุทธ์การตลาด พบว่า มี
ความหลากหลายของสาวิชาท่ีสอนให้นักศึกษาไดเ้ลือกเรียน อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก (x̅ = 3.98, S.D. = 0.71) 
และแนวทางการวางแผนการตลาด พบว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีการวางแผนการรับอาจารยมี์
ความรู้ในรายวิชาท่ีสอนอย่างแทจ้ริง ในขณะท่ีมีรายวิชามีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ อยู่ในระดบัพึงพอใจ
มาก (x̅ = 3.87, S.D. = 0.91) ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชยัสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 

 
ค าส าคัญ : กลยทุธ์การตลาด  
 

ABSTRACT 
The objective of this research is was to this research studies feasibility studies on marketing strategies 

for Rajamangala University of Technology Srivijaya for Sustainable Development Objective to investigate the 
market situation of  Rajamangala University of Technology Srivijaya To develop a marketing strategy model of 
Rajamangala University of Technology Srivijaya and to study the marketing planning guidelines of Rajamangala 
University of Technology Srivijaya. The respondents were 100 students of Rajamangala University of 
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Technology Srivijaya. The study in the first semester of the academic year 2016 found that from the student 
questionnaire that had an effect on service marketing strategy to Rajamangala University of Technology Srivijaya. 
Regarding the marketing situation, the instructor has knowledge and expertise in the field of teaching. It  was 
statistically significant at (x̅ = 3.96, S.D. = 0.80). As for the development of marketing strategy model, there was 
a wide variety of subjects taught for students to choose from. It was statistically significant at (x̅ = 3.98, S.D. = 
0.71) and the marketing planning guidelines saw that Rajamangala University of Technology Srivijaya There is 
a plan to recruit professors with real knowledge in the courses that are taught. While the courses are kept up to 
date was statistically significant at (x̅ = 3.87, S.D. = 0.91), which will be a guideline for developing marketing 
strategies for Rajamangala University of Technology Srivijaya for sustainable development. 
 
Keywords: Marketing strategy 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบนัเป็นยคุสังคมแห่งการเรียนรู้การใชค้วามรู้เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัเพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโต

อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีแล้วยงัมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีการพฒันาทรัพยากร  สภาพแวดล้อมทางสังคมและธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมตลอดจนสามารถใชค้วามรู้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหา
เพ่ือพฒันาการด าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกบัสภาพ ของหน่วยงานหรือชุมชนนั้น ๆ องคป์ระกอบเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่จะตอ้งอาศยัสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการพฒันา (The Brooker Group 1999 : 15) ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งมีการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการสรรหาทรัพยากรเพื่อพฒันาแรงงาน องคค์วามรู้ สร้างนวตักรรม
และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ มีการวิจัยและพฒันาท่ีมีประสิทธิผลการจัดการความรู้  (Management of 
Knowledge) ท่ีครบวงจรจะเอ้ืออ านวยให้การเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งฐานความรู้ และการผลิตบุคลากร
เป็นไปตามเป้าหมายและยทุธศาสตร์ของการปฏิรูปการอุดมศึกษาของไทยในดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัให้ประสบความส าเร็จ ตามแนวคิดท่ีว่า สถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างคน สร้างความรู้สู่ความเป็น
เลิศได ้(วิจิตรศรีสะอา้น 2547 : 23) การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาของประเทศชาติ
เพราะเม่ือส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาแลว้ นกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท า แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 
พ.ศ. 2551 – 2565 โดยมีเป้าหมายว่า  “ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
สามารถปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิตพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทย โดยใช้
กลไกของธรรมมาภิบาล การเงิน การก ากบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2551 : ก)    

เคร่ืองมือของวิธีการตลาด ซ่ึงจะช่วยมหาวิทยาลยัหรือองคก์ารประเภทเดียวกนัในการวางแผนกลยุทธ์ 
เพื่อการแกปั้ญหาและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลยัและองคก์ร                
ไม่หวงัก าไร โดยทัว่ไปมีการน าส่วนผสมการตลาดพ้ืนฐาน 4Ps มาใชใ้นการวางแผนการตลาดมหาวิทยาลยัและ
องคก์ารไม่หวงัก าไร ซ่ึงถา้น าส่วนผสมการตลาดแบบ 7 Ps  ซ่ึงเพ่ิม ผูผ้ลิต (producer)   ผูซ้ื้อ (purchasers) ผลิตภณัฑ์
(product)  ราคา(price) การส่งเสริมการตลาด(promotion) กลุ่ม (สถาบนั) และการหยัง่ตลาด (probing)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
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ช่วยในการวางแผนและพฒันากลยุทธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน 

ภาพการแข่งขนัในตลาดอุดมศึกษาของประเทศไทยท่ีเห็นในปัจจุบนัมีสูงมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ
ปฏิรูปการศึกษา จ านวนประชากรในวยัเรียนลดลงและจ านวนประชากรผูสู้งอายุมีมากขึ้น รวมทั้งการเป็นนิติ
บุคคล ท าให้สถาบนัอุดมศึกษาขยายพ้ืนท่ีตลาดไดอ้ยา่งอิสระ โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
ในวิทยาเขตต่าง ๆ ถูกแย่งชิงกลุ่มเป้าหมายจากมหาวิทยาลยัอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลยัมี
แนวโน้มลดลง กล่าวคือไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาท่ีวางไว้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให้ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ควรน าแนวคิดดา้นการตลาดมาใชก้บัการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั เพื่อ
การแข่งขนัและเจริญเติบโตสู้คู่แข่งไดด้ว้ยเอกลกัษณ์ของตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ดา้นการตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  
(2) เพื่อพฒันารูปแบบกลยทุธ์การตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  
(3) เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนการตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดว้ยวิธี

สัมภาษณ์ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กลยทุธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นการวิเคราะห์
ท่ีสามารถน ามาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ อาทิเช่น ใช้ในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
ตรวจสอบปัจจยัภายในท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต จดัเพ่ิมหรือลดหน่วยงานท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน รวมถึงใช้ในการก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช้กลยุทธ์น าเสนอเป็นการปรับกระบวนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเนน้ว่าค่านิยมท่ีก าหนดน้ีเป็นศูนยก์ลาง
ในการพฒันาทุกองคป์ระกอบที่ส าคญัขององคก์ร 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดออกเป็นระดบัแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) 

โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกัคือ การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้(brands)แบบท่ีเคยมุ่งเน้นกนัมา 
โดยการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัขั้นน้ีจะมุ่งให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาด (Kotler, 1984) 

 กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้า
ทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี  

1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
สินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืน ๆ  หรือในแนวทางการประกอบ
ธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพ่ือใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือ
ด าเนินงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย,์ 2554) หรือ แมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสม
ของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัส าคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่นความหลากหลายของ
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ผลิตภณัฑ ์(Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์(Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ ์(Quality) การรับ
ระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 

2. ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างก าไรในอตัราท่ี
เหมาะสมสู่กิจการหรือจ านวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการหรืผลรวมของมูลค่าท่ีผูซ้ื้อท าการ
แลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา 
(Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย,์ 2554) หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน การก าหนด
รามีความส าคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้ง
ก าหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการแข่งขนั ก าไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั้นกิจการจะตอ้งเลือกกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมในการก าก าหนดราคาสินคา้และบริการ  ประเด็นส าคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ี
ระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) 
ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการช าระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้สินเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ 
เจริญสุข, 2547) 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เนน้ช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิต
ไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได ้ในช่องทางการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และ               
คนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ย 
สินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงจุดท่ีตอ้งการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลก าไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย,์ 
2554) หรือกลยุทธ์ทางการตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบ
ผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินประเภทของ
ช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) หรือช่องทาง     
การจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสม มีความส าคญัต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมี
ผลกระทบต่อการก าหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ เช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินค้า 
(ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, 2555) หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตัวสินค้าจาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง
และระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจนั้น (ชานนท ์รุ่งเรือง, 2555) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและ
การตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงน าไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นตาม
เป้าหมายของกิจการนัน่เอง ระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจ
ให้กับลูกค้า ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพนัทางด้านอารมณ์ท่ีแนบแน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น             
โดยผลลัพธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดับท่ีสองน้ี คือกิจการจะสามารถมี                    
ส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั (ณัฐ อิรนพไพบูลย,์ 2554) หรือ เป็นกิจกรรม                 
ติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้คามรู้ ชกัจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายท่ี
มีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑสิ์นคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย (ชานนท ์รุ่งเรือง, 2555) หรือเป็น
เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใชเ้พื่อจูงใจ ให้เกิด
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ความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า ในผลิตภณัฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การซ้ือ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
เป็นการคน้ควา้หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองคก์ร 

เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือการบริโภคการเลือกบริการแนวคิด หรือประสบการณ์
ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ หรือ (ปณิศาลญั   ชานนท์, 2548) หรือเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ย
การศึกษาค้นควา้ถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ การตัดสินใจซ้ือและการใช้สินค้าและการบริการของผูบ้ริโภค 
เพื่อท่ีจะให้นกัการตลาดทราบถึงความพึงพอใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค (กมลรัตน์ สัตยาพิมล , 2552 ; นฤ
มล อดิเรกโชติกุล, 2548) โดยสามารถช์ 7 ค าสถาม (6Ws 1H) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อ
คน้หา 7 ค าตอบ (7Os) (ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554) 

(ลกัษมี พนัธ์ุธนโสภณ และ ชัชสรัญ เศรษฐพฒัน์ , 2549) ไดศึ้กษากลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลยั
เอกชนในเขตภาคกลางตอนล่างประเทศไทย พบว่า โดยรวมทุกปจจยัมีผลในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ใน
การบริการการศึกษา ด้านการจัดจ าหน่ายบริการการศึกษา ด้านการส่งเสริมการตลาดบริการการศึกษา ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการบริการศึกษา กระบวนการในการบริการการศึกษา ยกเวน้ ดา้นการก าหนดราคาบริการ
การศึกษา มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บจะน ามาพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
อยา่งย ัง่ยืน 

 
 
 
 

สถานการณ์ดา้นการ 
ตลาด 

รูปแบบกลยทุธ์การตลาด 

แนวทางการวางแผน
การตลาด 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชยั  
สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัคร้ังน้ี โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windows เก่ียวกบัสภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม

มาวิเคราะห์ โดยการ แจกแจงความถ่ีเป็นรายขอ้และคิดเป็นร้อยละแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
ความพึงพอใจในการทดลองระบบมาท าการหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอ

ในรูปตาราง ประกอบความเรียงในการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดก้ าหนดเกณฑ์การอิงเกณฑ์  โดยแปล
ความหมายตามเกณฑ์คะแนน ส าหรับเกณฑใ์นการจ าแนกกลุ่มวดัจากคะแนนร้อยละ 80 ของจ านวนทั้งหมดของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา จ านวน 100 คน 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 

แบบสอบถามความพึงพอใจ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  สงขลา   

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม การจัดเจ้าหน้าท่ีเก็บแบบสอบถามในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      

ราชมงคลศรีวิชยั  สงขลา 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การหาความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

5. ผลการวิจัย 
งานวิจัยน้ีศึกษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล                

ศรีวิชัย สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                
ราชมงคลศรีวิชยั เพื่อพฒันารูปแบบกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัและเพื่อศึกษา
แนวทางการวางแผนการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผูต้อบแบบสอบถาม คือ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทั้งหมด 100 คน โดยท าการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดบริการต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั ดา้นสถานการณ์ดา้นการตลาด เห็นว่า อาจารยมี์ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน อยูใ่น
ระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 3.96, S.D. = 0.80) ในส่วนของการพฒันารูปแบบกลยุทธ์การตลาด เห็นว่า มีความ
หลากหลายของสาวิชาท่ีสอนให้นักศึกษาไดเ้ลือกเรียน อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก (x̅ = 3.98, S.D. = 0.71) และ
แนวทางการวางแผนการตลาด เห็นว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีการวางแผนการรับอาจารยมี์
ความรู้ในรายวิชาท่ีสอนอย่างแทจ้ริง ในขณะท่ีมีรายวิชามีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ อยู่ในระดบัพึงพอใจ
มาก (x̅ = 3.87, S.D. = 0.91) ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชยัสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
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ตารางท่ี  1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
 ราชมงคลศรีวิชยั   

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ         

สถานการณ์ด้านการตลาด    
1. อาจารยมี์ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน  3.96 0.80 พึงพอใจมาก 
2. อาจารยมี์ผลงานวิจยัเป็นที่ยอมรับ 3.96 0.73 พึงพอใจมาก 
3. สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั 3.92 0.76 พึงพอใจมาก 
4. ความสะดวกในการเดินทาง 3.78 0.81 พึงพอใจมาก 
การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาด    
1. ความหลากหลายของสาขาวิชาท่ีสอน 3.98 0.71 พึงพอใจมาก 
2. ความพร้อมของห้องปฏิบติัการ 3.79 0.92 พึงพอใจมาก 
3. สถานท่ีเรียนมีความสวยงาม 3.70 0.78 พึงพอใจมาก 
แนวทางการวางแผนการตลาด    
1. อาจารยมี์ความรู้ในรายวิชาท่ีสอนอยา่งแทจ้ริง 3.87 0.91 พึงพอใจมาก 
2. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเขม้แขง็ 3.81 0.87 พึงพอใจมาก 
3. มีความชดัเจนในบาบาทของมหาวิทยาลยัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 

3.80 0.75 พึงพอใจมาก 

  

6. อภิปรายผล  
งานวิจยัน้ีศึกษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสถานการณ์ดา้นการตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั เพื่อพฒันารูปแบบกลยทุธ์การตลาดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัและเพื่อศึกษาแนวทางการ
วางแผนการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู ้ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 100 คน โดยท าการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาท่ีมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี                  
ราชมงคลศรีวิชยั ดา้นสถานการณ์ดา้นการตลาด เห็นว่า อาจารยมี์ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน อยูใ่น
ระดบัพึงพอใจมาก (x̅ = 3.96, S.D. = 0.80) ในส่วนของการพฒันารูปแบบกลยุทธ์การตลาด เห็นว่า มีความหลาก 
หลายของสาวิชาท่ีสอนให้นกัศึกษาไดเ้ลือกเรียน อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก (x̅ = 3.98, S.D. = 0.71) และแนวทาง
การวางแผนการตลาด เห็นว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการวางแผนการรับอาจารยมี์ความรู้                
ในรายวิชาท่ีสอนอย่างแทจ้ริง ในขณะท่ีมีรายวิชามีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก 
(x̅ = 3.87, S.D. = 0.91) ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      
ราชมงคลศรีวิชยัสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี ไม่สามารถครอบคลุมนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลยัได้ เน่ืองจากไดรั้บ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการท าวิจยั  

(2) หวัขอ้ท่ีไดรั้บจากการส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษายงัไมต่รงประเด็นเท่าท่ีควร 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) น าผลการวิจยัท่ีไดรั้บเพ่ือต่อยอดการพฒันาแนวทางการศึกษาให้ทนัสมยัและยัง่ยืนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรมของพนักงาน                     
(2) เพื่อศึกษาทัศนคติในการพฒันา การฝึกอบรม และการศึกษาของพนักงาน  (3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ                       
การปฏิบติังานของพนกังาน ไดแ้ก่  ดา้นคุณภาพของงาน  ดา้นเวลา  ดา้นวิธีการของพนกังาน (4) เพื่อวิเคราะห์
อิทธิพลของประสบการณ์และทศันคติในการพฒันาและฝึกอบรมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานฯ 
 วิธีการด าเนินงานวิจยั  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่พนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้  
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแก้ว  จ านวน  131 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ               
การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)  ประกอบดว้ยชุดค าถาม 4 ตอน ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูล
ส่วนบุคคล  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรม ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับทัศนคติในการได้รับการพัฒนาฝึกอบรม และการศึกษา ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามท่ีเ ก่ียวกับ
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ประสิทธิภาพของพนักงาน  ซ่ึงผูวิ้จัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 จากการศึกษาพบว่า  ขอ้มูลการไดรั้บการพฒันาและฝึกอบรมของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สระแกว้  พบว่า พนกังานส่วนใหญ่ไดรั้บการสอนงานการปฐมนิเทศในการเปล่ียนงานหรือเปล่ียนต าแหน่งใหม่  
และการฝึกอบรมเฉพาะดา้น ตามล าดบั ขอ้มูลทศันคติในการพฒันาฝึกอบรม และการศึกษาพบว่าพนกังานส่วน
ใหญ่มีทัศนคติในการพฒันาฝึกอบรมและการศึกษาเร่ืองการได้รับการพฒันาและฝึกอบรมช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกบังานมากท่ีสุด และการไดรั้บการพฒันาและฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานกฟภ.จงัหวดัสระแกว้ 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาและฝึกอบรม  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

ABSTRACT 
 This research hasambition (1.) educate experienceand train of employee (2.) educatedevelop vision 
training and education of employee (3.) educate efficiency of employee that is quality of task, time, process of 
employee, (4.) To analyze the influence of experiences and development and training attitudes on employees' 
performance. 
  Research Proceed method, people and sample that is PEA employee in Sakaeo amount in 131 
Employees tools of keep amass data by Questionnaire have 4 question that is part 1. personal data2. develop 
experience and training 3. Vision to get developed trained and education and 4 efficiency of employee which 
researcher want collect data by themselves and analyzed data by computer program By statistic use analyzed by 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson’s 
  Product Moment Correlation)From research caught collecting data developing and trainingof PEA in 
Sakaeo found lots of employees have trainedorientation sessionfor changed task,promote position, special 
trained,respectively.vision data in developing vision and Education caughtLots of employee havevision in 
development training and educate collecting development and specialTrait fit in task most and getting 
development and trained effect to Employee’ Performance of PEA Sakaeo Province 
 
Keywords: Development and Training  Employee’ Performance 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองคก์รธุรกิจของรัฐขนาดใหญ่ ท่ีการด าเนินงานมีส่วนส าคญัย่ิงต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งน้ีองคก์รจะตอ้งมีการบริหารงานจดัการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วน
ของระบบการบริหาร  การจดัการองคก์ร  ตลอดจนการจดัการดา้นบุคลากร  ซ่ึงนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัสระแกว้ คือให้ด าเนินการในทุกกระบวนการดว้ยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (Accountability) 
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ส านึกในหน้าท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
โดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) โปร่งใส (Transparency) สร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะส้ันและระยะยาว (Value Creation) ส่งเสริมพฒันาการก ากบัดูแลและจรรยาบรรณ
ท่ีดี (Ethics) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินการใดๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ
ทอ้งถ่ิน (Participation)  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความส าคญักบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนบัสนุนทิศทาง
ขององคก์ร ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ท่ีจะกา้วไปสู่ การเป็นองคก์รดิจิทลั (Digital Utility) โดยการสร้างระบบ
และกลไกเพื่อน าศกัยภาพของพนกังานมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร พฒันาทกัษะพนกังานดา้นความรู้
(Hard Skillและดา้นอารมณ์(Soft Skill) ส่งเสริมการสร้างและขยายผลการใชง้านนวตักรรมอย่างเป็นระบบ และ
สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รให้มี Productivity สูงขึ้น  ทั้งน้ีเพ่ือให้บุคลากรมีทกัษะความรู้  ความสามารถ
ทนัต่อความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาขึ้นอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั  และผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัใน
เร่ืองการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นทั้งในดา้นความรู้  
ความสามารถ  ทกัษะต่างๆ  ซ่ึงจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไวใ้นท่ีสุด  
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจและตอ้งการศึกษาคน้ควา้ในหวัขอ้เร่ือง  การไดรั้บการพฒันาและฝึกอบรมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานกฟภ.จงัหวดัสระแกว้ ท่ีผูวิ้จยัปฏิบติังานอยูโ่ดยการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์  
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบัพนกังานในการจดัโปรแกรมการพฒันาและฝึกอบรม  เพ่ือให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไวต้่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรมของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสระแกว้ 
 2. เพื่อศึกษาทศันคติในการพฒันา  การฝึกอบรม  การศึกษาของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สระแกว้  
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพนักงาน  ได้แก่  ด้านคุณภาพของงาน  ด้านเวลา  ด้านวิธีการของ
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้ 

  4. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของประสบการณ์และทศันคติในการพฒันาและฝึกอบรมท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานฯ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บุญส่ง  ลีละชาต (2559) สรุปไดว่้า การพฒันาบุคลากร คือ กระบวนการอย่างหน่ึงท่ีองคก์รส่งเสริม ให้
บุคลากรท่ีอยู่ในองค์การได้รับการพัฒนาท่ีดีขึ้ นโดยวิธีการต่างๆเม่ือบุคลากรในองค์การมีพัฒนาท่ีดีมี
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัสะอาด และสภาพการท างานท่ีดี คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานให้ขึ้น ในแนวทางการพฒันาบุคลากรมีวิธีการ เช่น การฝึกอบรม สอนงาน การศึกษา หรือพฒันา
เพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆ  ตลอดจนพฒันาความรู้ส านึกคิดท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานท่ีปฏิบติับรรลุ
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เป้าหมายและประสิทธิภาพซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีของตนและความกา้วหน้าของ
องคก์ร  (ลีละชาต, 2559) 
  พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์  จนัทร์เกตุ(2560)  สรุปไดว่้า  ปัจจยัท่ีท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสามารถ
แบ่งไดด้งัน้ี  ปัจจยัส่วนบุคคล  เช่น  เพศ  อาย ุ สถานะภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  สายงาน
ท่ีปฏิบติั  ระดบัของขา้ราชการต ารวจ  อายุราชการ  ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั  และปัจจยัเก่ียวกบั
การปฏิบัติงาน  เช่น การปกครองบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับ
ความกา้วหน้ามัน่คงในการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ขา้ตอยแทนการสนับสนุนจากองค์กร และ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน เป็นตน้ (จนัทร์เกตุ, 2560) 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                    ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 

  แผนภาพที่ 1กรอบแนวคดิในการวิจยั 

  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  เพศ   
2.  อายุ  
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  รายไดต้่อเดือน 
5.  ประสบการณ์การท างาน 
6.  ฝ่ายงาน 

ทัศนคต ิ
1. ดา้นความรู้ 
2.ดา้นทกัษะ 
3. ดา้นความเช่ียวชาญเฉพาะต าแหน่ง 

ประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรม 
1. ดา้นความรู้ 
2.ดา้นทกัษะ 
3. ดา้นความเช่ียวชาญเฉพาะต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
ของพนักงาน 

1.  ดา้นคุณภาพของงาน 
2.  ดา้นเวลา 
3.  ดา้นวิธีการ 
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3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน  ประสบการณ์การท างาน  
แผนกงานท่ีแตกต่างกนั  จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
 2. ประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรม  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
 3. ทศันคติในการพฒันา  การฝึกอบรม  การศึกษา ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างของประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน   
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 แบบแผนการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Server Research)  เป็นการวิจัยท่ีต้องการส ารวจ  ซ่ึงต้องมี

เป้าหมาย  ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลใหม่  หารายงานอา้งอิงไดน้้อย  รวบรวมปัญหาต่างๆ  และพิจารณาทั้งตวัแปร  
และทางเลือกท่ีเป็นไปได ้

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร   

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จงัหวดัสระแกว้                
ทั้ง 7 แห่ง  ซ่ึงมีพนกังานทั้งส้ิน 131 คน  กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือศึกษาคร้ังน้ี  คือ  พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จงัหวดั
สระแก้ว  ทั้ง 7 แห่ง  ได้กลุ่มตัวอย่าง  131 คน  โดยใช้สูตรของ  Taro Yamane ส าหรับการศึกมาคร้ังน้ีศึกษา                  
ได้ก าหนดสัดส่วนของประชากรท่ีสนใจศึกษาโดยใช้ระดบัความช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคล่ือน                
ร้อยละ 5 หรือ 0.05 โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามก่ียวกบัการพฒันาและฝึกอบรมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
พนกังาน ผูศึ้กษาจะท าการส่งแบบสอบถามให้กบัพนกังานท่ีท างานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้ 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  แบบวดัประเมินค่าท่ี

ผูวิ้จยัสร้างขึ้น  ประกอบดว้ยชุดค าถาม 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลาย

ปิด โดยในรายการค าถามจะมีตวัเลือกท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้ ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบักาศึกษา รายไดเ้ดือน 
ประสบการณ์ท างาน และฝ่ายงาน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรม  มีขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ซ่ึงเป็น
ค าถามแบบปลายปิด โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทมาตราวดัระคบัช่วง  หรืออนัตรภาค (interval scale) โดยค าถาม
วดัระดบัจ านวนคร้ังการเขา้อบรม 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทศันคติในการพฒันา การฝึกอบรม การศึกษา มีขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามจ านวน 15 ขอ้ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิดโดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทมาตราวคัระดบัช่วงหรืออนัตร
ภาค (interval scale) 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพของพนกังาน มีจ านวน 15 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถาม
ปลายปิดโดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทมาตราวคัระดบัช่วงหรืออนัตรภาค (interval scale)  
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนและวิธีการดงัน้ี 

4.4.1 ผูวิ้จัยได้ท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์สระแกว้ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั 

4.4.2 ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามจ านวนเท่ากบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 104 ชุด 
และรับแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตวัเอง 

4.4.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน
แบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จงัหวดัสระแกว้ โดยน า

ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรม ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติในดา้นการพฒันา การฝึกอบรม และดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 ช่ือมูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของพนกังาน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

โดยตอนท่ี 2 3 และ 4 ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัความคดิเห็นแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบัโดยไดก้ าหนดช่วงชั้นของคะแนน 

 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพของพนักงาน  
 การศึกษาการพฒันาและฝึกอบรมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สระแกว้ ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของพนกังาน วิเคราะห์โดยการหาค่าต ่าสุด (Minimum) และ
ค่าสูงสุด (Maximum) เฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ประสิทธิภาพของพนกังานในภาพรวมแต่ละดา้น  
 รวม 3 ดา้น 

ประสิทธิภาพของพนักงาน 
ระดับความส าคัญ 

Min Max   x̅ SD แปลผล 
1.ดา้นคุณภาพของงาน 3.80 5.00 4.57 .37 มากท่ีสุด 
2. ดา้นเวลา 4.00 5.00 4.60 .32 มากท่ีสุด 
3.ดา้นวิธีการ 4.00 5.00 4.63 .32 มากท่ีสุด 
รวม 4.00 5.00 4.60 .27 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพของพนกังาน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.60) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ประสิทธิภาพของพนักงาน ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นวิธีการ (x̅ = 4.60) รองลงมาคือ ดา้นเวลา (x̅ = 4.60) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้น
คุณภาพของงาน (x̅ = 4.57) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรม
กับประสิทธิภาพของพนักงาน 

พบว่า ประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน  เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า การปฐมนิเทศในการเปล่ียนงานหรือเปล่ียนต าแหน่งใหม่  (r = .498) การส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศ                    
(r = .449) การส่งไปศึกษาดูงานภายในประเทศ ( r = .383)  และการส่งไปศึกษาต่อภายในประเทศ ( r = .336)                             
มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานอยู่ในระดบัปาน
กลาง  และการสอนงาน (r = .235 )มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การพฒันาและฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของพนกังานอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติในการพฒันาการฝึกอบรมกับประสิทธิภาพของพนักงาน 
 พบว่าทศันคติในการพฒันาการฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน  เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า การเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมท าให้ศกัยภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น (r = .516) การไดรั้บการพฒันา
และฝึกอบรมส่งผลให้ปฏิบติังานดีขึ้น (r = .481) การฝึกอบรมท าให้เกิดความความรู้ความ  ความช านาญ  และมี
ทกัษะในการปฏิบติังานไดดี้ย่ิงขึ้น (r = .463) และการไดรั้บการพฒันาและฝึกอบรมช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี
และเหมาะสมกบังาน (r = .378) มีความสัมพนัธ์ทศันคติในการพฒันาการฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
พนักงาน อยู่ในระดับปานกลางและการฝึกอบรมท าให้เกิดความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติมากขึ้น (r = .291)                     
การไดรั้บการฝึกอบรมท าให้มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (r = .286) การพฒันาและ
ฝึกอบรมส่งผลให้เกิดความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน (r = .263) การไดรั้บการพฒันาและฝึกอบรมช่วยส่งเสริมดา้น
ก าลงัใจให้แก่ผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรม (r = .252) และการฝึกอบรมสามารถลดความผิดพลาด  และอนัตรายท่ีอาจ
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบติังานได ้(r = .224) มีความสัมพนัธ์ทศันคติในการพฒันาการฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของพนกังาน อยูใ่นระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากับประสิทธิภาพของพนักงาน 
 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
การไดรั้บการศึกษาท าให้สามารถวิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นได ้(r = .379) การไดรั้บการศึกษาช่วยให้มีขีด
ความสามารถในการท างานเพ่ิมมากขึ้น (r = .364) การไดรั้บการศึกษาท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆและน ามาต่อยอดใช้
กบังานได ้(r = .311) และการไดรั้บการศึกษาท าให้มีความคิดสร้างสรรค ์และอยากพฒันาตนเองมากขึ้น (r = .293) 
และการได้รับการศึกษาท าให้เข้าใจวิธีการและการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับงานได้ (r = .243)                       
มีความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน อยู่ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 
0.05 
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6. อภิปรายผล  
 การศึกษาเร่ืองการไดรั้บการศึกษา การพฒันา และฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานการ
ไฟฟ้าจังหวดัสระแก้ว ผูวิ้จัยได้ท าการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยท่ีตั้งไว ้  และสามารถ
อภิปรายผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไดด้งัน้ี   
 5.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  
ประสบการณ์การท างาน  และฝ่ายงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้   
  5.2.1.1 จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดต้่อเดือน 
ประสบการณ์  แผนก โดยมีการหาค่าความถ่ี  (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)พบว่าผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชายจ านวน 61 คนและเป็นเพศหญิง
จ านวน 43 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี และมีรายได้
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท  เม่ือพิจารณาประสบการณ์การท างานของกลุ่มตวัอย่างจะอยู่ในช่วง
ระยะเวลา 5-10 ปี และเป็นแผนกสายงานบ ารุงรักษาเป็นส่วนใหญ่  
 5 .2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์การพัฒนาและฝึกอบรม ผู ้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ประสบการณ์ การพฒันาและฝึกอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
  5.2.2.1 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาและฝึกอบรมของบุคคลส่วน
ใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการ์ทางด้านการพฒันาการและการ
ฝึกอบรมอยูแ่ลว้ จากการท าแบบสอบถามเม่ือวิเคราะห์ออกมาจึงพบว่าคนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในการพฒันา
และฝึกอบรมหากใชวิ้ธีการสอนงานมาใชใ้นการฝึกงานนั้นส่งผลให้เห็นผลลพัธ์มากท่ีสุด เน่ืองจากท าให้เขา้ใจใน
ดา้นการท างานไดง้่ายและยงัมีคนคอยแนะน าแนวทางการท างานท่ีหากไม่เขา้ใจตรงไหนสามารถสอบถามท า
ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและเขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนั  
              5.2.3 ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติในการพฒันา  การฝึกอบรม  การศึกษา วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.2.3.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติในการพฒันา  การฝึกอบรม  การศึกษา พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีทศันคติในการพฒันาฝึกอบรมและการศึกษา โดยผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความเห็นว่าส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือการไดรั้บการพฒันาและฝึกอบรมช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสมกบังานอยู่ในระดับ
มากสุด เน่ืองจากบุคลิกภาพนั้นไม่ใช่ส่ิงตายตัว เปล่ียนแปลงได้ พฒันาได้ ตามบทบาทอาชีพท่ีด าเนินอยู่                 
การพฒันาบุคลิกภาพในการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะน าไปปรับใชก้บังานได ้บุคลิกภาพในส่วนน้ีเก่ียวขอ้งกบั
แรงจูงใจ มีอิทธิพลสูงมากต่อการท างาน ถา้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะเป็นแรงผลกัดนักระตุน้ให้มานะ
พยายามด าเนินงานสู่ความส าเร็จ ท าให้บุคคลมีความอดทน ต่อสู้ บากบัน่ ใชค้วามสามารถ ลงทุนลงแรง สนใจ       
ใฝ่รู้ในทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันางานให้เจริญกา้วหนา้ 
 5.2.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของพนักงาน ผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพ
ของพนกังาน วิเคราะห์โดยการหาค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  5.2.4.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในด้านประสิทธิภาพของงานมากท่ีสุด และในด้านเวลาความคุ้มค่าด้านการการใช้เวลาใน                       
การปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ต่อมาการสามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานได้
อย่างเหมาะสม เน่ืองจากประสิทธิภาพเป็นการท างานท่ีเน้นในดา้นความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในการท างาน 
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ส่วนประสิทธิผลเป็นการท างานท่ีเน้นในดา้นผลส าเร็จของการปฏิบติังาน และจดัสรรเวลาให้การท างานอย่าง
คุ้มค่าและจัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อค วามสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบใน                        
การปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รักษศ์กัด์ิ บุญสิทธ์ิ,2553 ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง
ความ สามารถในการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความส าเร็จ บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติังาน โดย อาศยัการ  
บริหารจดัการทรัพยากรในการปฏิบติังานอย่างคุม้ค่า ประหยดั เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบติังานมากสุด องคก์รควรมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพฒันาและฝึกอบรมอย่างทัว่ถึงทุกคนและสนับสนุนให้
พนักงานไดพ้ฒันาบุคลิกภาพซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานเห็นถึงความส าคญั และเพ่ือเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รอีก
ดว้ย 

(2) ควรมีการประเมินผลงานของพนักงานหลงัไดรั้บการเขา้ฝึกอบรม เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไ้ขในการจดัการฝึกอบรมในอนาคต 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
  วิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารยค์ณิต เรืองขจร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัซ่ึงไดใ้ห้ความรู้
ค าปรึกษาขอ้ช้ีแนะและความช่วยเหลือ ตลอดจนช่วยแก้ไขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆในหลายส่ิงหลายอย่าง
จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผูวิ้จัยของกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีน้ี ขอบคุณเพ่ือนๆ                
ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ สระแก้ว ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือและพร้อมให้          
การสนบัสนุน  ตลอดจนคอยให้ก าลงัใจในการท าวิจยัคร้ังน้ีตั้งแต่ตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัสระแกว้ ทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท า
ให้การคน้ควา้วิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้ทา้ยท่ีสุดน้ีคุณความดีและกุศลและบงัเกิดมีจากวิจยัเล่มน้ีเป็นผลมาจาก
ความเมตตาของบิดามารดาผูค้อยให้ก าลงัใจและผูใ้ห้โอกาสในการศึกษาขออนิสงฆอ์นัเกิดจากคุณประโยชน์ของ
วิจยัเล่มน้ีจงบงัเกิดแก่ผูมี้พระคุณของผูวิ้จยัถา้มีขอ้บกพร่องหรือความผิดพลาดในส่วนใดเกิดขึ้นในงานวิจัยน้ี 
ผูวิ้จยันอ้มรับไวเ้พียงผูเ้ดียวและจะขอปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
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ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของพนักงานบริษัทผลติช้ินส่วนยานยนต์ในเขตนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุปะสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีพนกังานบริษทัผลิต

ช้ินส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัชลบุรี และ 2) เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของความสอดคลอ้ง
ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ี คือ พนกังานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยายนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดัชลบุรี จ านวน 329 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ค่าเฉล่ีย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ  

ผลวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานในระดบัมาก 
และ 2) ปัจจยัปัจจยัดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้มในองคก์รในแต่ละดา้นจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร/ ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและสภาพแวดลอ้ม 
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ABSTRACT 
This research has objectives that were 1) to study the level of organization citizenship behavior of the 

employees at auto part manufacturers in Amata city industrial estate, Chonburi province, and 2) to examine the 
impact of person-environmental fit on organization citizenship behavior of the employees at auto part 
manufacturers in Amata city industrial estate, Chonburi province. Samples of this study were 329 employees who 
had worked at auto part manufacturers in Amata city industrial estate, Chonburi province. Statistics in data 
analysis were frequency, average mean, variance analysis, and multiple regression analysis.  

Research findings showed that 1) the respondents rated the level of organization citizenship behavior 
of the employees relatively high, and 2) each dimension of person-environmental fit had different effect on each 
dimension of organization citizenship behavior. 

 
Keywords: Organization citizenship behavior / Person-environmental fit  
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทยตอ้งเผชิญกับการแข่งขนัท่ีสูง ตามการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยท่ีีทนัส่งผลให้ธุรกิจเกิดขึ้นมาใหม่เป็นจ านวนมากอย่างต่อเน่ืองและท าให้องคก์รต่าง ๆ มีการปรับปรุง
องคก์รในหลายๆดา้น ตามทิศทางการผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวั ของเศรษฐกิจไทย
และประเทศคู่ค้า ประกอบกับคาดว่าจะมีการเร่งผลิตและจ าหน่ายรถอีโคคาร์  (eco-car) ตามแผนการขอรับ                   
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) และมีการผลิต
รถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่เพ่ิมขึ้นตามการขยายการลงทุนของค่ายรถจกัรยานยนต์ระดบัโลก อีกทั้งผลจากการเขา้
มาลงทุนตั้งฐานผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นไทยของบริษทัขา้มชาติ จะช่วยหนุนให้การส่งออกช้ินส่วนยานยนตข์อง
ไทยขยายตวั 
 การลดลงของธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์ดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้ธุรกิจตอ้งให้ความส าคญักบัการจดัการ
ทรัพยากรบุคคลมีความยุง่ยากมากขึ้นเน่ืองจากตอ้งมีการปรับลด โยกยา้ย หรือปลดจากต าแหน่งท่ีเกิดการว่างงาน
ขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอนัเป็นเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ซ่ึงได้ท าลายระบบ
เศรษฐกิจทัว่โลกทุกภาคส่วนทั้งส่วนการผลิตและส่วนการบริการ ส่งผลให้เกิดการว่างงานของพนักงานและ
คนงานทั้งชาวไทยและต่างดา้วท่ีตอ้งอาศยัการยงัชีพดว้ยการเป็นพนกังานรับจา้งให้กบับริการต่าง ๆ 
 การมีมาตรการท่ีเขม้ขน้ในเร่ืองการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลท าให้เกิดการด าเนินชีวิตใหม่ท่ีตอ้งมี
การปรับตวัในทุกธุรกิจเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง การว่าจา้งพนกังานหรือบุคลกาเขา้มา
ท างานนั้นจึงตอ้งมีการปรับตวัดว้ยเช่นกนั เพ่ือให้ไดพ้นกังานท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการท างาน
ใหม่และระบบการบริหารงานใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง จึงมีแนวคิดของความสอดคลอ้งระหว่าง
สภาพแวดลอ้มในองคก์รและบุคคลท่ีจะเขา้มาท างานในองคก์รนั้น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตท่ีตอ้งอาศยั
ก าลงัคนอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และอะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงความ
สอดคลอ้งน้ีสามารถแบ่งได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัองคก์ร ความสอดคลอ้งระหว่าง
บุคคลกับงาน และ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับทีมสามารถ โดยความสอดคล้องน้ีจะมีผลต่อทั้งทาง
พฤติกรรมและกระบวนการคิด  กบัความตอ้งการในงานของพนกังานแต่ละคน  
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 นอกเหนือจากความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท างานแล้ว ตวัแปรหน่ึงท่ีมี
ความสามารถและผูวิ้จยัสนใจน ามาศึกษาร่วมกนัก็คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีเน่ืองจากเป็นพฤติกรรมของ
พนกังานท่ีมีจุดมุ่งหมายและความตั้งใจท่ีช่วยเหลือบุคคลในสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญหน้ากนั เช่น ช่วยแนะน างาน
สอนงานให้เพื่อนใหม่หรือช่วยเพื่อนท างาน นอกจากน้ี พฤติกรรมดงักล่าวยงัเป็นความปรารถนาของปัจเจกชนท่ี
พยายามสร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นส่ิงจาเป็นท่ีสามารถท าให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายได้ 
เป็นความพยายามท่ีจะมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายและเป็นความพยายามในการนุบ ารุงองคก์ารให้ย ัง่ยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัชลบุรี  

(2) เพื่อศึกษาระดบัระดบัความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดัชลบุรี 

 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
 ชญารัศม์ิ ทรัพยรัตน์ และประพนัธ์ชยักิจอุราใจ (2556) ไดร้ทบทวนวรรณกรรมและตั้งขอ้สังเกตจาก

การปฏิบติัในเชิงบริหาร บทความน้ีกล่าวถึงพฤติกรรม การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (organization citizenship 
behavior หรือ OCB) 4 ประเภทไดแ้ก่ 1) พฤติกรรม การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร: การเห็นแก่ประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง บนพ้ืนฐานคุณลกัษณะส่วนบุคคล (altruistic OCB Based on personality) 2) พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร: ความรับผิดชอบ บนพ้ืนฐานการตอบแทน และการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างกนั 
(responsible OCB based on reciprocity) 3) พฤติกรรมการเป็น สมาชิกท่ีดีขององค์การ: ในเชิงเคร่ืองมือบน
พ้ืนฐานผลประโยชน์ส่วนตน (instrumental OCB based on self-interest) และ 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ: ในเชิงบงัคบั บนพ้ืนฐานจากความกดดนั (compulsory OCB based on stress) พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารทั้ง 4 ประเภทจะท าให้ทราบถึงพหุระดบัพฤติกรรมของ การอาสาช่วยเหลือของบุคคล และ
ผลลพัธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีต่อองค์การและปัจเจก บุคคล ภายใต้สถานการณ์
เฉพาะเจาะจงและพหุปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูท้  าการวิจยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดา้นเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Review Data) ผูท้  าการวิจยัไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้น

วิชาการจากแหล่งข้อมูลและส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์บทความต่าง ๆข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Data) ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการลง
พ้ืนท่ีท่ีไดท้  าการสุ่มไว ้และเม่ือไดแ้บบสอบถามครบ จึงน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
6. สมมุติฐานในวิจัย 
 6.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน รายไดแ้ตกต่างกนั 
จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดั
ชลบุรี 
 6.2 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีจงัหวดัชลบุรี 
 

7. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตร์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิต้ี จ านวน 329 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนด ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5  ตามสูตรของ (Taro Yamane 1985)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ ส ารวจ

รายการ (Check – List) ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา,ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาปฏิบติังาน  และรายไดต้่อเดือน 

ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารซ่ึงมี
ขอ้ค าถามทั้งหมด 19 ขอ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและองคก์ร  
2. ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและทีมงาน  
3. ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและงาน  
4. ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและสายอาชีพ  
5. ดา้นการความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและผูบ้งัคบับญัชา  

 ส่วนที่ 3 มีขอ้ค าถามทั้งส้ิน 20 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี มี 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1. การให้ความช่วยเหลือ  
2. การส านึกในหนา้ท่ี  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
1. การให้ความช่วยเหลือ 
2. การส านึกในหนา้ท่ี 
3. การอดทนอดกลั้น 
4. การค านึงถึงผูอ้ื่น 
5. การให้ความร่วมมือ 
 

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดล้อม 
1. ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัองคก์ร  
2. ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบักลุ่ม  
3. ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบังาน 
4. ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัสายอาชีพ 
5. ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชา 
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3. การอดทนอดกลั้น  
4. การค านึงถึงผูอ้ื่น  
5. การให้ความร่วมมือ  

 ส่วนที่ 4  ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.9 มีอายุอยู่ในช่วง ต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 55.3 มีระดบัการศึกษาปวส-ปวช  คิดเป็นร้อยละ 59.3 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50.5  
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 55.6  

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัความสอดคลอ้งระหว่างบคุคลกบัสภาพแวดลอ้ม 
โดยภาพรวมของความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มมีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.75 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.72  คือ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัดา้นความ
สอดคลอ้งระหว่างบุคคลและสายอาชีพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.84) รองลงมา คือ ดา้นความสอดคลอ้ง
ระหว่างบุคคลและงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.76) อนัดบัสาม คือ ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคล
และทีมงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.75) อนัดบัส่ี คือ ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและหวัหนา้งาน 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.70) และอนัดบัห้า คือ ดา้นความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้มใน
องคก์ร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.67) ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
 ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่าอนัดบัแรก คือ การให้ความร่วมมือ มีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 3.85) อนัดบั
สอง การอดทนอดกลั้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.83) อนัดบัสาม คือการค านึงถึงผูอ้ื่น มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (x̅ = 3.78) อนัดบัส่ี คือ การให้ความช่วยเหลือมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.77) และอนัดบัห้า คือ 
การส านึกในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.76) ตามล าดบั 

 

ภาพรวมเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
N =329 ระดบั 

ความคิดเห็น ล าดบัที่ 
x̅      SD 

1. การให้ความช่วยเหลือ      3.77   0.69         มาก        4 
2. การส านึกในหนา้ท่ี 3.76 0.71 มาก 5 
3. การอดทนอดกลั้น 3.83 0.71 มาก 2 

4. การค านึงถึงผูอ้ื่น 3.78 0.69 มาก 3 

5. การให้ความร่วมมือ 3.85 0.71 มาก 1 

รวม 3.79     0.70 มาก  
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ส่วนที่  4  : ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 
เม่ือพิจารณาทดสอบสมมติฐานความสอดคล้องระหว่างบุคคลและส่ิงแวดล้อมในองค์กร ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมท่ีดีของพนกังาน ผลการศึกษาพบว่า 

*p< .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าจากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยความสอดคล้องระหว่างบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร มีผลต่อพฤติกรรมท่ีดีของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตเ์ป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ
บุคคลและองคก์ร ดา้นบุคคลและสายอาชีพและดา้นบุคลลและหัวหน้างาน มีผลต่อพฤติกรรมท่ีดีของพนกังาน
บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

9. อภิปรายผลงานวิจัย 
 ปัจจยัความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นทาง
บริษทัได้มีการบริหารงานชัดเจนสอดคล้องกับงานศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, หน้า 41-42) กล่าวถึง 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบไปดว้ย อายุ เพศ สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญั ท่ีนิยมใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนของตลาดอยา่งแพร่หลายเพื่อแยกความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้ 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานบริษทัเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นทางการมากกว่า
เป็นรูปแบบของตระหนกัรู้ ไม่ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์กบัคนใดคนหน่ึงท่ีเจาะจง แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือ
ผูอ้ื่นทางอ้อมในเร่ืองระบบการท างานในองค์การ เช่น การตรงต่อเวลา การไม่ใช้เวลางานไปท าเร่ืองส่วนตวั 
พฤติกรรมเหล่าน้ีมีบางส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกบัการให้ความร่วมมือ หรือการยอมรับกฎระเบียบท่ีก าหนดว่าพนกังานท่ีดี
ควรจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร  
 สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในองคก์ารเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสามารถท าให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้
เป็นความพยายามท่ีจะมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายและเป็นความพยายามในการนุบ ารุงองคก์าร  โดยทัว่ไปองค์การจะ
ประเมินผลการปฏิบติังานจากผลการทางานท่ีสามารถวดัตามพฤติกรรมในการท างานตามบทบาท หน้าท่ี ในการ
ท างานตามความรับผิดชอบและหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติั  แต่หน้าท่ีการท างานยงัควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออก
หลากหลาย จึงแบ่งพฤติกรรมในการท างานของพนกังานในองคก์าร 
 
 

ความสอดคลอ้ง
ระหว่างบุคคลและ

ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร 

พฤติกรรมท่ีดีของพนกังาน 
การให้ 

ความช่วยเหลือ 
การส านึก 
ในหนา้ท่ี 

การอดทน 
อดกลั้น 

การค านึงถึง 
ผูอ่ื้น 

การให้ 
ความร่วมมือ 

β p β p β p β p β p 
1.บุคคลและองคก์ร 0.18 0.00* 0.05 0.23 0.12 0.04* 0.08 0.04* 0.16 0.00* 
2.บุคคลและทีมงาน 0.01 0.98 0.12 0.04* 0.02 0.78 0.05 0.92 0.03 0.61 
3.บุคคลและงาน 0.73 0.02* 0.08 0.01* 0.01 0.82 0.09 0.01* 0.09 0.12 
4.บุคคลและสายอาชีพ 0.67 0.01* 0.03 0.48 0.08 0.01* 0.16 0.00* 0.11 0.01* 
5.บุคคลและหวัหนา้งาน 0.45 0.42 0.16 0.04* 0.07 0.04* 0.01 0.79 0.17 0.00* 
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10. ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ควรให้พนกังานมีทกัษะในการท างานมากกว่าเดิมและท างานเป็นทีมมาก
ขึ้นเพราะจะท าให้พนักงานแต่ละคนมีความส าคญัในหน้าท่ีกับงานท่ีเขาท าอยู่ เช่น การมีคนไปฝึกงานให้กบั
พนักงานแต่ละส่วนขององคก์รเพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาได ้เพื่อน าขอ้บกพร่องหรือขอ้แกไ้ขไปใช้เป็นแนวทางใน           
การปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสม อย่างเช่น แผนงานใดท่ีเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงานควรมี
การตรวจสอบและปรับปรุงอยา่งเสมอ 
 2. ดา้นการส านึกในหน้าท่ี ผูบ้ริหารควรท าความเขา้ใจว่าสถานะในปัจจุบนัองคก์รหลายองคก์รมีความ
ตอ้งการท่ีจะพยายาม รักษาคน หรือบุคลากรท่ีมีความสามารถและความช านาญให้ไดม้ากท่ีสุด จากการศึกษา 
ขอ้มูลในดา้นการมีส่วนร่วมและความผูกพนัทางใจท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ จากนั้นจึง              
ท าให้ทราบว่าการท่ีจะให้พนกังานมีความผกูพนัและการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีองคก์รสามารถสร้างขึ้นได ้ 
 3. ดา้นการอดทนอดกลั้น องคก์รควรจะมีการสร้างการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รในดา้นของอตัรา
ผลตอบแทนการให้ความช่วยเหลือองค์กรเพราะการรับรู้การสนับสนุนในองค์กรจะมีผลทางดา้น จิตวิทยาต่อ
พนักงาน เพราะพนักงานจะรู้สึกว่าองค์กรให้ความใส่ใจในตัวพนักงานเองมีการให้ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม
พนกังานก็จะมีทศันคติทางดา้นบวกมากขึ้นและจะส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรมท่ีดีออกมาได ้
 4. ดา้นการค านึงถึงผูอ้ื่น องคก์รควรให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั และความมีส่วนร่วม
ของพนักงาน เพราะปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ท่ี พนักงานแสดงออกมา ไดแ้ก่
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัตน้ๆท่ีสามารถเห็นไดเ้ป็นรูปธรรม 
 5. ดา้นการให้ความร่วมมือ องคก์รควรให้ความส าคญัในดา้นกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการท างาน 
เพื่อท่ีจะให้พนกังานในระดบัต่าง ๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างาน หรือเขา้มามี
บทบาทในการบริหารจดัการขององคก์รมากขึ้นเพราะส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลทาให้พนกังาน รู้สึกถึงความผูกพนัท่ีจะ
ทุ่มเทการท างานและแสดงพฤติกรรมท่ีดีออกมา 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือทบทวนปัจจยัท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมผลการด าเนินงานงานของผูจ้  าหน่าย
อิสระทางดา้นสมรรถนะท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของผูจ้  าหน่ายอิสระ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า องคป์ระกอบที่จ  าเป็นเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
งานของผูจ้  าหน่ายอิสระไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นการสรรหาสมาชิกใหม่ ดา้นการฝึกอบรม ดา้นทศันคติ 
และดา้นแรงจูงใจ สรุปผลไดว่้า ปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ีส่งผลต่อการด าเนินงานงานดา้นความพึงพอใจในงาน และ
ผลตอบแทนจากการขาย 
 

ค าส าคัญ: การด าเนินงาน, สมรรถนะ, ผูจ้  าหน่ายอิสระ, ธุรกิจเครือข่าย 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this article is to investigate factors affecting to improve the performance for distributor 
in Multi-Level Marketing (MLM) in terms of the competency 
 From literature review, is found that, in terms the components of competency, they are knowledge, 
skills, membership recruitment, job training, attitudes and motivation all these factors have an impact to the 
distributor performance in Multi-Level Marketing in terms of a distributor’s job satisfaction, membership base 
on the commission. 
 

Keywords: Performance, Competency, Distributor, Multi-Level Marketing 
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1. บทน า 
ธุรกิจขายตรงนั้นเกิดขึ้นท่ีประเทศอเมริกามาตั้งแต่ยุคโบราณและไดเ้ขา้มาสู่ประเทศไทยเม่ือราวๆ 40 

กว่าปีมาแลว้ จุดเด่นของธุรกิจเครือข่าย คือ (1) ไม่จ ากดั เพศ อาย ุ(2) ความเส่ียงในการเร่ิมธุรกิจต ่า (3) มีอิสระภาพ
ด้านเวลา (4) มีอิสระในการท างาน (5) มีอิสระภาพทางการเงิน (6) สามารถก าหนดการเกษียณได้ (7) สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆจากการท าธุรกิจ (8) สามารถท าควบคู่กบังานประจ าได ้จะเห็นไดว่้าจากจุดเด่นของธุรกิจสามารถ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ามกลางสภาวะสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง เศรษฐกิจโลกตอ้งเผชิญกบัความไม่
แน่นอนและผนัผวนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยั เช่น การแปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง 
และโรคระบาด รวมถึงการด าเนินชีวิตของคนปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไป ประชาชนให้ความสนใจกบัการเป็น
เจา้ของธุรกิจ และตอ้งการใชชี้วิตอิสระกนัมากขึ้น ตอ้งการมีช่วงเวลาในการท างานในชีวิตส้ันลง ในขณะท่ีมีเงิน
เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในอนาคต และการมีกิจการเป็นของตนเองนั้นจะตอ้งใช้ทุนท่ีค่อนขา้งสูงในการเร่ิมธุรกิจ 
และมีการแบกรับความเส่ียงมาก ดงันั้นผูค้นจึงมองหาอาชีพท่ีสามารถเป็นเจา้ของธุรกิจไดแ้ละใชเ้งินลงทุนท่ีต ่า 
โดยเราจะเรียกผูข้ายว่า “ผูจ้  าหน่ายอิสระ” 

Rattana, et al. (2016) ไดก้ล่าวถึงสถิติผูจ้  าหน่ายอิสระในระบบเครือข่ายในประเทศไทยปี 2012 มีจ านวน
สูงสุดในทวีปเอเซีย-แปซิฟิก โดยมีจ านวนสมาชิก 10,900,000 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมาคมขายตรงไทย (2563) 
กล่าวว่า จ านวนผูจ้  าหน่ายอิสระในประเทศไทยมีจ านวน 11.8 ลา้นคนในปี 2019 และมียอดขายรวม 93,467 ลา้น
บาทซ่ึงเติบโตกว่าปี 2018 อยูป่ระมาณ 400 ลา้นบาท  

Taylor (2016) ไดก้ล่าวว่า จากสถิติท่ีหาไดจ้ากบริษทัธุรกิจเครือข่ายในทางปฏิบติันั้นร้อยละ 99.7 ของ              
ผูป้ระกอบอาชีพอิสระสูญเสียเงินไปกบัการซ้ือสินคา้ รายการโปรโมชั่น และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือให้ตัวเองได้ค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทจะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขท่ีสูงมาก และเม่ือตัดผูป้ระสบความส าเร็จ 
(TOPPs) ออกไปโดยค านวณจากรายไดเ้ฉล่ียของผูจ้  าหน่ายอิสระทั้งหมดก็จะพบว่า ร้อยละ 99.9ท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จและสูญเสียเงิน ซ่ึงก็หมายความว่าโอกาสท่ีผูส้มัครใหม่จะประสบความส าเร็จนั้นมีผลเกือบเป็น                 
ร้อยละ 0 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ธุรกิจเครือข่ายยงัเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนจ านวนมาก ผูเ้ขียนจึง
ท าการรวบรวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการประสิทธิภาพการท างานของผูจ้  าหน่ายอิสระ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของผูจ้  าหน่ายอิสระ
คือ ปัจจยัดา้นสมรรถนะมีองคป์ระกอบดงัน้ี ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นทศันคติ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการฝึกอบรม 
และดา้นการสรรหาสมาชิก องคป์ระกอบทั้งหมดจะส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของผลการด าเนินงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนปัจจยัทางดา้นสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของผูจ้  าหน่ายอิสระใน
กลุ่มธุรกิจเครือข่าย 
 
3. ระบบขายตรงแบบหลายช้ันหรือธุรกจิเครือข่าย (Multi -Level Marketing: MLM) 

ระบบ MLM นั้นได้รับความนิยมสูงมากในธุรกิจขายตรง เพราะสามารถเติบโตได้รวดเร็ว และเกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อนกัธุรกิจขายตรงมากกว่าระบบชั้นเดียว Alturas and Santos (2009) ไดก้ล่าวว่า องคก์รธุรกิจ
การตลาดขายตรง มีเป้าหมายคือผูบ้ริโภค และไม่ตอ้งเสียเงินหรือค่าใชจ้่ายจ านวนมากในการท่ีจะประกอบอาชีพ             
ผูจ้  าหน่ายอิสระ แต่ถึงกระนั้นธุรกิจเครือข่าย MLM รวมถึงผูจ้  าหน่ายอิสระจะตอ้งเร่ิมจากการเลือกโครงสร้างของ
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ธุรกิจเครือข่าย เพราะผูจ้  าหน่ายอิสระไม่ไดแ้ต่ขายผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่ตอ้งมีการสรรหาสมาชิก การฝึกอบรม
สมาชิกใหม่ โดยผูท่ี้ท  าอาชีพผูจ้  าหน่ายอิสระจะตอ้งเป็นสมาชิกในบริษทัขายตรงนั้นๆ ดงันั้นระบบการตลาด 
MLM คือ การสร้างฐานลูกคา้ประจ าเพื่อให้เกิดก าไรจากการขายปลีกทุกเดือน รวมถึงการสรรหาสมาชิกมาเขา้
ร่วมเครือข่ายของตน โดยจดัให้มีการท าการฝึกอบรมให้สมาชิกท่ีสรรหาไดรั้บความรู้ความขา้ใจในงานของธุรกิจ
เครือข่าย และวิธีการท าธุรกิจ รวมทั้งการหาลูกทีมใหม่มาช่วยในการขายสินค้า เพ่ือเกิดการเพ่ิมจ านวนของ            
นักธุรกิจขายตรงหรือผูจ้  าหน่ายอิสระ โดยจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการขยายตามสายงานลงไป ซ่ึงใน
โครงสร้างจะก าหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนและเงินโบนสัตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเกิดจากการค านวณ
ยอดขายของทีม ระบบการตลาด MLM ผูข้ายหรือผูจ้  าหน่ายอิสระจะไม่ใช่ลูกจา้งของบริษทั แต่มีโอกาสสร้าง
รายไดจ้ากการท างานอยู ่2 วิธี ดงัน้ี 

1. ผลก าไรจากการคา้ปลีก ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่างราคาท่ีบริษทัตั้งไวแ้ละตน้ทุนท่ีซ้ือมา 
2. คอมมิชชั่นหรือส่วนลดตามระดับยอดขายสินค้าจากผูจ้  าหน่ายอิสระท่ีชักชวนเข้าร่วมทีมหรือท่ี

เรียกว่า ดาวน์ไลน์ โดยโรงสร้างการจ่ายผลตอบแทนจะเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด 
 

4. สมรรถนะ 
Sanberg (2000) กล่าวว่า รากฐานของสมรรถนะมาจากการเรียนรู้ และการพฒันาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 

โดยสมรรถนะใชใ้นการอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์จ าเป็นท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการใน
การท างาน Boyatzis (1982) ไดก้ล่าวว่า สมรรถนะหมายถึง คุณลกัษณะทางดา้นพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลท่ีน าไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีในการท างานในเหตุการณ์นั้นๆ โดยคุณลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย มูลเหตุ
จูงใจ คุณลกัษณะของแต่ละบุคคล ทกัษะ ภาพลกัษณ์ของตนเอง หรือบทบาทสังคม และความรู้ท่ีไดรั้บ  Parry 
(1998) กล่าวว่า สมรรถนะ มีองคป์ระกอบดงัน้ี ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นทศันคติ ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดจะส่งผล
กระทบต่อปัจจยัหลกัในการท างาน และมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้
ก าหนดไว ้สามารถเพ่ิมสมรรถนะในการท างานไดโ้ดยการจดัให้มีการฝึกอบรม และการพฒันาส่วนต่างๆ เป็นตน้ 
Ludwiczynski (2002) กล่าวว่า ความสามารถในการขายมีความสัมพนัธ์กับสมรรถนะการท างานของผู ้ขาย                    
โดยสมรรถนะการท างานของผู ้ขายมีองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ คุณภาพของความรู้ และทักษะ และ
องคป์ระกอบภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ และค่านิยมดา้นทศันคติ Ashton (1996) ไดก้ล่าวว่า แบบจ าลองสมรรถนะ
เป็นหน่ึงวิธีการท่ีครอบคลุมถึงการฝึกอบรม การพฒันา และการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบ
ดงัน้ีคือ ความรู้ในการท างาน ทกัษะในการท างาน และความสามารถต่างๆในการท างาน โดย 3 องคป์ระกอบน้ี
เป็นพ้ืนฐานหลกัของสมรรถนะหลกั พนกังานจะตอ้งผา่นมาตรฐานท่ีก าหนดเอท่ีจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ี
การงาน Li, et al. (2016) ไดก้ล่าวว่า สมรรถนะการท างานของผูจ้  าหน่ายอิสระมีองคป์ระกอบดงัน้ี ความรู้ ทกัษะ 
ความมุ่งมั่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ประสบการณ์ จริยธรรม ความเป็นผูน้ า และความเป็นเจ้าของกิจการเป็น
องค์ประกอบของสมรรถนะการท างานของธุรกิจการตลาดหลายชั้น และบริษทัควรจดัการดา้นสมรรถนะของ           
ผูจ้  าหน่ายอิสระ โดยผูท้  าอาชีพผูจ้  าหน่ายอิสระทุกคนควรมีสมรรถนะในกระบวนการท างานของตน เพื่อน าพา
ไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว ้โดยผูท่ี้อยูร่ะดบัต าแหน่งท่ีตอ้งการจะท างานไดมี้ประสิทธิภาพ
กว่าผูจ้  าหน่ายอิสระท่ีเขา้มารายใหม่ ผูจ้  าหน่ายอิสระจะต้องมีทศันคติเชิงบวกว่าจะตอ้งประสบความส าเร็จใน
อตัราร้อยละ 95 และร้อยละ 5 จะตอ้งรู้วิธีการท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ผูจ้  าหน่ายอิสระจะตอ้งมีความรู้ในตวัสินคา้ 
วิธีการขาย ท าการติดต่อส่ือสารกบัทีมขายของตน การส่งต่อความส าเร็จ ความสามารถในการท างานสู่ผูจ้  าหน่าย
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อิสระรายอื่นได ้จากการทบทวนพบว่าองค์ประกอบของสมรรถนะ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นการฝึก 
อบรม ดา้นทศันคติ ดา้นการสรรหาสมาชิก และดา้นแรงจูงใจ และสามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี 

ด้านความรู้ Lustri, et al. (2007) ไดก้ล่าวว่า ความรู้ท่ีจ าเป็นในสายงาน จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจถึง
วตัถุประสงคห์รือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ถึงกระนั้นความรู้ส่วนบุคคลคือ การเกิดความคิด
สร้างสรรคจ์ากขอ้มูลท่ีมีโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ มีการตีความ สะทอ้นออกมา หรือการเช่ือมต่อความรู้ท่ีมี
มาและขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ือน าไปใชใ้นกบัสถานการณ์หรือบริบทใหม่ๆ ความรู้ส่วนบุคคลนั้นไดมี้การถ่ายทอด
มาจากบุคคลอื่น หรือกลุ่ม องค์กรของตนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจถึงความรู้ความเขา้ใจในองค์กรของตน และ            
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเป็นส่วนหน่ึงในสมรรถนะเพื่อให้องคก์รบรรลุผลลพัธ์หรือเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนด
ไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lambert (2009) ไดก้ล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะดา้นท่ีบุคคลนั้นๆ ตอ้งมีความรู้ใน
สายงานนั้นๆ Osagie, et al. (2016) ไดก้ล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลนั้นมีความรู้ถึงขั้นตอน และหลกัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นๆอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

ด้านทักษะ Rao and Vijayalakshmi (2016) ไดก้ล่าวว่า ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการท างาน
หรือภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีทกัษะในการท างานดว้ย ทกัษะ หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าพาให้
ภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายสู่ความส าเร็จหรือมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด Homer (2001) ไดก้ล่าวว่า ดา้นทกัษะ 
หมายถึง กระบวนการท่ีนิยมน ามาใชใ้นการจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยมีความสามารถเป็นตวัก าหนดสมรรถนะ
การท างานว่าทกัษะใดท่ีองค์กรตอ้งการ และจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อ เป็นการพฒันาประสิทธิภาพการท างาน              
โดยมีการก าหนดทกัษะการท างานเป็นรายบุคคลและทกัษะการท างานเป็นทีม และยงัใชท้กัษะเป็นตวัก าหนดใน
การสรรหาบุคลกรมาร่วมงาน Oua, et al. (2012) ได้กล่าวว่า ความช านาญของพนักงานขายหมายถึง การท่ี
พนกังานขายมีความรู้ มีประสบการณ์ และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายงานโดยเฉพาะ ความช านาญของพนกังานขาย
ก็คือการกล่าวถึงสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ และบ่อยคร้ังมาจากการให้ขอ้มูลของสินคา้หรือบริการของ
พนกังานขาย 

ด้านทัศนคติ Osagie, et al. (2016) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตวัของแต่ละบุคคลท่ี
แสดงออกถึง ความคิด นิสัยของบุคคลนั้นๆ หรือกล่าวว่าพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นๆ แสดงออกต่อบุคคลอ่ืน ส่ิงของ 
หรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ Rao and Vijayalakshmi (2016) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง 
ขอ้เสนอแนะต่อบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นตน้ ผูจ้  าหน่ายอิสระควรมีทศันคติในเชิงบวก และ
หลีกเล่ียงแนวคิดเชิงลบ โดยทศันคติของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บ JobDB.com (2020) 
กล่าวว่า  ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมขายตรงก็คือ “คุณตอ้งมีใจในการขายตรง”          
ซ่ึงหัวใจในการท าขายตรงจะประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1. เปิดใจ (Open Mind) คนท่ีจะท าธุรกิจ
ขายตรงนั้ นส่ิงแรกท่ีคุณต้องมีคือ การเปิดใจยอมรับในรูปแบบและลักษณะของการขายตรง การเปิดใจ                          
ถา้ผูจ้  าหน่ายอิสระตอ้งการความส าเร็จในการท าขายตรงจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อระบบการขายตรง และเปิดใจ
ยอมรับในธุรกิจขายตรงนั้นแสดงว่าเป็นการเปิดรับโอกาสแห่งความส าเร็จท่ีจะรออยู่ในวนัขา้งหน้า 2. เขา้ใจ 
(Understanding) ตอ้งศึกษา เรียนรู้ และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจตลอดจนขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินงาน
ต่างๆ นอกจากน้ี จะตอ้งท าความเขา้ใจกบัสภาพของตลาดและสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ส่ิงท่ีส าคญัก็
คือ ถา้เขา้ใจลูกคา้มากแค่ไหน โอกาสท่ีจะสร้างยอดขายและเครือข่ายทีมงานก็จะง่ายขึ้น และส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถท าให้ประสบความส าเร็จไดใ้นอนาคตคือ 3. ตั้งใจ (Pay Attention) การด าเนินธุรกิจต่างๆ 
ยอ่มมีปัญหาหรืออุปสรรคให้ร าคาญใจอยูเ่สมอ เช่นเดียวกบัธุรกิจขายตรง แต่ถา้มีความตั้งใจท่ีแน่วแน่ ในการด าเนิน 
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ธุรกิจเพื่อคน้หาทางออกหรือทางแกใ้ห้เจอปัญหา จะตอ้งไม่ทอ้ เพราะในท่ามกลางอุปสรรค ย่อมมีโอกาสแฝงอยู่
เสมอ 4. ใส่ใจ (Attention) คือ ผูจ้  าหน่ายอิสระต้องท าให้ลูกคา้ ทีมงานหรือเครือข่ายเปิดใจยอมรับ ให้ความรู้    
ความเขา้ใจและตั้งใจในการท าขายตรงอย่างถูกตอ้ง ตอ้งให้ความส าคญักบัลูกคา้และทีมงานหรือเครือข่าย เพราะ
บุคคลเหล่าน้ีก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพขายตรง ดงันั้นผูจ้  าหน่ายอิสระตอ้งใส่ใจ 
สามารถส่ือสาร เสนอข้อมูลท่ีตรงความต้องการและถูกต้อง สามารถแก้ไขขอลลูกค้าและทีมงานได้ และ
แสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจต่อลกูคา้และเพื่อนร่วมงาน 

ด้านแรงจูงใจ เก้ือจิตร ชีระกาญจน์ (2555) ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงขบัเคล่ือนภายใน ท่ีท าให้
บุคคลนั้นๆ แสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือความส าเร็จ Lee, et al. (2016) ไดก้ล่าวว่า บริษทัMLM ได้
อนุญาตให้ผูจ้  าหน่ายอิสระท าการสรรหาสมาชิกใหม่ในการซ้ือสินคา้และบริการ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ดงันั้น
การท่ีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ MLM จะตอ้งท าให้ผูจ้  าหน่ายอิสระเกิดความพึงพอใจ โดยการสร้างแรงจูงใจใน                
การท างานให้กบัผูจ้  าหน่ายอิสระเพื่อให้เขาประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน Steenburgh and Ahearne  (2012) 
ไดก้ล่าวว่า พนกังานขายท่ีปฏิบติังานใหม่อาจมีแรงจูงใจในการท างานนอ้ย ดงันั้นพนกังานขายท่ีอาวุโสกว่าตอ้ง
ท าการฝึกอบรมการท างานให้แก่พนกังานใหม่พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบนัดาลในการท างานให้แก่
พนกังานใหม่ จากการศึกษาพบว่าการสร้างแรงบนัดาลใจหรือแรงจูงใจในการท างานนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานท่ีเพ่ิมขึ้นของพนกังาน Steenburgh and Ahearne (2012) ไดก้ล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน
ขายท าได้โดยวิธีการให้ผลตอบแทนซ่ึงมีใช้กันหลากหลายวิธี เช่น  การให้โบนัสตามไตรมาสการท างาน                   
การแข่งขนัยอดขายโดยไดมี้การตั้งเป้าหมายการจ่ายผลตอบแทนไวต้ามระดบัท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการการจ่าย
ผลตอบแทนให้ผูท่ี้ท  ายอดขายไดสู้งสุด เป็นตน้ และจากการศึกษาพบว่าการสร้างแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงขึ้น 

ด้านการสรรหาสมาชิก  Delgado (2000) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคญัเพราะเป็นการลงทุนทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์โดยการสรรหาสมาชิกผูท่ี้ท  าหน้าท่ีสรรหาจะตอ้งสรร
หาสามาชิกใหม่ท่ีดีท่ีสุดเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและเพื่อความส าเร็จขององคก์ร จากการสังเกตพบว่ามี                 
2 ประเด็นท่ีส าคญัท่ีใชใ้นกระบวนการสรรหาคือ การวางต าแหน่งของพนกังานในเครือข่าย และทศันคติเชิงบวก
ต่องานในธุรกิจเครือข่าย Weisman (2008) และ Koehn (2001) ได้กล่าวว่า ในเครือข่ายธุรกิจ MLM ผูจ้  าหน่าย
อิสระจะไดรั้บการตอบแทนในรูปของส่วนแบ่งเปอร์เซ็นตใ์นการขายผลิตภณัฑ ์หรือบริการ รวมถึงการรับสมาชิก
ใหม่เข้าร่วมเครือข่ายอีกด้วย Mathews, et al. (2007) ได้กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจเครือข่ายไม่ได้จ่ายแค่
ผลตอบแทนจากยอดขายของตนเองเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงค่าคอมมิชชัน่จากยอดขายของบุคคลท่ีตนสรรหามาเป็น
สมาชิกอีกดว้ย เช่นถา้ผูจ้  าหน่ายอิสระแนะน าญาติ หรือ เพ่ือนๆมาร่วมเครือข่ายของตนผูจ้  าหน่ายอิสระรายนั้น
ไม่ไดรั้บค่าคอมมิชชัน่จากการขายผลิตภณัฑข์องผูท่ี้เราสรรหามาเป็นสมาชิกอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัสามารถสร้าง
รายไดจ้ากยอดขายท่ีผูส้รรหามาเป็นสมาชิกไดท้  าการสรรหาสมาชิกอีกดว้ย Koroth and Sarada (2012) ไดก้ล่าวว่า 
บริษทั MLM เปิดโอกาสให้ผูจ้  าหน่ายอิสระท าการสรรหาสมาชิกภายใตเ้ครือข่ายของตน และสอนให้ผูจ้  าหน่าย
อิสระในเครือข่ายของตนมีความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ และวิธีการขายตรง โดยให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑแ์ละการใชง้าน รวมถึงวิธีการแนะน าและขายผลิตภณัฑ ์บริษทั MLM มีความจ าเป็นตอ้งก าหนดกลยุทธ์
เน้ือหาการฝึกอบรมให้ผูจ้  าหน่ายอิสระ เพ่ือให้ผูจ้  าหน่ายอิสระเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของงานได้ 
ครบถ้วน ดังนั้นบริษทั MLM ควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมและให้ค  าปรึกษาแก่ผูจ้  าหน่ายอิสระเพ่ือเป็นแรง
กระตุน้ในการท างาน  
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ด้านการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีพนักงานจะได้รับความรู้ ทักษะในการท างาน 
ประสบการณ์ และทศันคติท่ีพวกเขาจะน าไปปฏิบติังานไดดี้ขึ้นเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร Delgado 
(2000) ไดก้ล่าวว่า ผูจ้  าหน่ายอิสระจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการขายและการสรรหาสมาชิก
เขา้มาร่วมเครือข่าย อย่างไรก็ตามในกระบวนการฝึกอบรมของธุรกิจเครือข่ายเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย
ค่อนข้างซับซ้อนโดยผู ้เข้าร่วมฝึกอบรมจะมีโปรแกรมการสอนในทางปฏิบัติท่ีน้อย เป็นท่ียอมรับกันว่า
ความส าเร็จขององคก์รขึ้นอยูก่บัระดบัความรู้ของพนกังาน เราจะเห็นว่าบริษทัต่างๆใชง้บประมาณจ านวนมากใน
การพยายามให้พนักงานมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานอย่างเต็มท่ีในระดบัท่ีองค์กรสามารถท าได้ 
ดงันั้นในการฝึกอบรมจะตอ้งมีการสอนวิธีการสรรหาผูจ้  าหน่ายอิสระให้แก่สมาชิกเพื่อให้พวกเขาสามารถรับ
สมคัรคนท่ีดีท่ีสุดเขา้ท างานท่ีสามารถเพ่ิมยอดขายไดอ้ย่างมาก การฝึกอบรมจึงมีความจ าเป็นอย่างมากเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพทางดา้นการขายท่ีสูงโดยเป็นความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั การฝึกอบรมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับ
งานด้านการตลาด เพราะการตลาดเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ขององค์กรเพื่อให้พนักงายขายประสบ
ความส าเร็จบริษทัควรมีการจดัการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือประสิทธิภาพการท างานสูงสุด การฝึกอบรมท่ีดีนั้น
ควรไดรั้บความช่วยเหลือจากผูร่้วมเครือข่ายท่ีมีประสบการณ์เพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพการฝึกอบรม Somchai and 
Winai (2016) ไดก้ล่าวว่า โครงสร้าง MLM คือแนวทางการปฏิบติัของผูจ้  าหน่ายอิสระท่ีจะจดัส่งผลิตภณัฑ์หรือ
บริการผ่านผูจ้  าหน่ายอิสระในทุกระดบั บริษทัจะตอ้งมีแผนการฝึกอบรมท่ีสัมฤทธ์ิผลให้แก่ผูจ้  าหน่ายอิสระราย
ใหม่ดว้ย โดยแผนการอบรมตอ้งประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พันธกิจ กิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั เสริมสร้าง
ความรู้ คุณสมบัติ วิธีการใช้ของผลิตภณัฑ์และบริการ แนะแนวการท าการตลาดให้ผูจ้  าหน่ายอิสระ รวมถึง                
การสร้างทีมขาย การเป็นผูน้ า และสร้างทกัษะในขายอีกดว้ย 

จะเห็นว่าองคป์ระกอบของสมรรถนะในแต่ละดา้นนั้นลว้นแลว้แต่มีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  
ผู ้จ  าหน่ายอิสระทั้งส้ิน ซ่ึงจะขาดอันหน่ึงอันใดมิได้ ดังนั้ นผู ้จ  าหน่ายอิสระต้องท าการพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในทุกดา้นเพ่ือเพ่ิมรายได ้และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนเองและทีม เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีและลดปัญหาการออกจากการเป็นสมาชิก 

 

4. การด าเนินงาน 
Oksanen (1999) ไดก้ล่าวว่า ไดมี้การระบุในสัญญาระบบการตลาดหลายชั้นโดยทัว่ไปว่า อนุญาตให้ผู ้

จ  าหน่ายอิสระทุกรายสามารถรับสมัครสมาชิกและได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายของดาวน์ไลน์เหล่านั้น
นอกเหนือจากยอดขายส่วนตวัของผูจ้  าหน่ายอิสระเอง โดยค่าคอมมิชชัน่และโบนสัต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กบัยอดขาย      
ท่ีเกิดขึ้นจริงของตนเองและลูกทีม บริษทัจะก าหนดแผนการจ่ายโบนัสตามระดบัหรือต าแหน่งตามท่ีบริษทั
ก าหนด ผูจ้  าหน่ายอิสระตอ้งเน้นท่ีการท างานให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การสร้างยอดขาย การมีส่วนร่วม และ   
ความขยนัหมั่นเพียรในกิจกรรมต่างๆซ่ึงเป็นเคร่ืองมือน าพาผูจ้  าหน่ายอิสระไปสู่การประสบความส าเร็จใน          
การงาน หรือกล่าวว่า ถ้าผูจ้  าหน่ายอิสระมีความขยนัหมั่นเพียร ตั้งใจท างานก็จะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
ความส าเร็จ แต่ถา้ผูจ้  าหน่ายอิสระท างานแบบไม่มีเป้าหมายก็จะเป็นการยากท่ีจะประสบความส าเร็จในอาชีพ  
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5. สรุป 

จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นว่าสมรรถนะเป็นหัวใจหลกัในการท างานของผูจ้  าหน่ายจ าหน่ายอิสระ 
เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานซ่ึงส่งผลต่อความเข้าใจในการท างาน 
กระบวนการท างานต่างๆ เพ่ิมศกัยภาพการท างานให้กีบตนเองและทีม อีกทั้งยงัส่งผลถึงรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นและยงัลด
ปัญหาการออกจากการเป็นผูจ้  าหน่ายอิสระของรายใหม่ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ควรศึกษาถึงรูปแบบการฝึกอบรม และออกแบบการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของผูจ้  าหน่ายอิสระ 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ี คือ 1) ศึกษาระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทย 
และ 2) ศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง
ของงานวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทย จ านวน 228 คน สถิติท่ีใช้ในการการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออแก
นิคในประเทศไทย และ 2) ทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออแกนิคดา้นคนใกลชิ้ด ดา้นคุณภาพและดา้นความคุม้ค่ามี
ผลต่อการซ้ือจริงส าหรับสินคา้ออร์แกนิค  

 
ค าส าคัญ: ทศันคติ /  การซ้ือจริง / สินคา้ออร์แกนิค 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the level of consumer attitude towards organic products 

in Thailand behavior and 2) to examine the impact of consumer attitude towards organic products on purchasing 
behavior of organic products. The samples of this study were 228 customers who purchased organic products in 
Thailand. Survey questionnaires were used to collect the data. The statistics applied to analyze the data were 
percentage, average mean, standard deviation, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. 
The result of this research showed that 1) the respondents rated the high level of purchasing behavior of organic 

mailto:mukdashine.sa@spu.ac.th
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products, and 2) consumer attitude towards organic products in the dimension of subjective norm, product quality, 
and perceived value had the impacts actual purchase. 

 
Keywords: Attitude / Actual purchase / Organic Products 
 

บทน า 
การดูแลใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค มีบทบาทมากย่ิงขึ้นต่อการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากระบบเกษตร

อินทรีย ์และปราศจากสารเคมีตกคา้งเน่ืองจากผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความปลอดภยัของสินคา้และตอบสนองความ
ใส่ใจสุขภาพมากย่ิงขึ้น การเปล่ียนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากความหลากหลายของพฤติกรรมการบริโภคและทศันคติ
ของผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ขณะเดียวกันผู ้บริโภคส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม หันมาเลือกบริโภคสินคา้ท่ีส่งเสริมให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้เกิดกระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 
โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคนั้ นต้องเหมาะกับผู ้บริโภคทุกกลุ่มวัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน
สถานการณ์ท่ีภาพรวมการส่งออกและการคา้ในโลกท่ีมีการชะลอตวัจากปัจจยัลบต่าง ๆ หลายดา้นเขา้มากระทบ 
แต่ยงัมีสินคา้ท่ีมีอนาคตและมีความตอ้งการในระดบัสูงในโลก กบั “ออร์แกนิค” หรือ เกษตรอินทรีย ์ซ่ึงมีความ
สนใจตลาดผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคสูงมากในโลก มาจากองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายดา้นทั้ง ความสนใจในการดูแล
สุขภาพของผูบ้ริโภคทัว่โลก รวมถึงความสนใจในการเลือกส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีความปลอดภยั จึงส่งผลผูผ้ลิต
เกษตรกรหลายประเทศในทัว่โลก ต่างมุ่งปรับเปล่ียนการผลิตสู่ออร์แกนิค  

จากประเด็นความส าคญัดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค 
เพ่ือให้ทราบลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออร์แกนิคและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าออร์แกนิค ทั้งน้ีเพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันาการกระตุ้นยอดขายให้เกิดความ
ตอ้งการบริโภคสินคา้ออร์แกนิคเพ่ิมมากขึ้น 

 

กรอบแนวคิด 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทย 
 
 

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าออร์แกนิค 
1. ดา้นความปลอดภยั 
2. ดา้นความใส่ใจสุขภาพ 
3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
4. ดา้นคนใกลชิ้ด 
5. ดา้นคุณภาพ 
6. ดา้นความคุม้ค่า 
 
  
 

การซ้ือจริงของผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิค 
1. ป

ร
ะ
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ง
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น
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สมมติฐานในการวิจัย 
ทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคมีผลต่อการซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทย  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภค 
Schiffman and Kanuk (1994) อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) อธิบายว่าทศันคติเป็นความโนม้เอียง

ท่ีเรียนรู้เพื่อให้พฤติกรรมสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงแต่ตอ้ง
แสดงว่าบุคคลนั้นกล่าวถึงอะไร หรือท าอะไร 

ปริญ ลกัษิตานนท์ (2544) อธิบายว่าเป็นความนึกคิดท่ีเดินสายกลาง และพร้อมโตต้อบปฏิกิริยาต่าง ๆ 
โดยใชข้อ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์เป็นจิตใตส้านึก 

ก่อเกียรติ วิริยะกิจพฒันา และวีนสั อศัวสิทธิถาวร (2550) อธิบายว่าทศันคติมีลกัษณะส าคญัคือเกิดจาก
การเรียนรู้ ประสบการณ์ไม่ไดมี้มาแต่ก าเนิด สามารถเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอ้มไดแ้มจ้ะยากก็ตามเน่ืองจาก
จิตมีความถาวร และเป็นสภาพท่ีส่งผลต่อการคิดและการกระท าของบุคคลอยา่งมาก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ 
Liang (2016) ไดก้ล่าวถึง ความตั้งใจซ้ืออาหารออแกนิคของผูบ้ริโภคว่า ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ืออาหาร

ออแกนิคนั้นมากจากอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหลากหลายอิทธิพล ไดแ้ก่ความไวว้างใจในตวัอาหาร 
ทศันคติท่ีมีต่ออาหารออแกนิค ช่องทางการเขา้ถึง หรือความเป็นอาหารท่ีมาจากวตัถุดิบธรรมชาติปราศจากการ
ปรุงแต่งหรือใชส้ารเคมี เป็นตน้ 

Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1990) ได้ให้ความหมายความความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) 
หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการใดบริการหน่ึงเป็นตวัเลือกแรกซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคได ้

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทย จ านวน 228 คน การเลือก

กลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนด ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนได้
ไม่เกินร้อยละ 5  ตามสูตรของ Taro Yamane 1985 (ประสพชยั พสุนนท ์2553, หนา้ 41)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1  ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ ส ารวจ

รายการ (check - list)  
ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค มีลกัษณะเป็นแบบ 

ส ารวจรายการ (check - list)  
ส่วนที่ 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติต่อสินคา้ออร์แกนิค  
ส่วนที่ 4 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค  

การทดสอบความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
1.การตรวจสอบความเท่ียงตรงเก่ียวกับเน้ือหา (content validity) ผูวิ้จัยได้ด าเนินการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเก่ียวกบัเน้ือหาของเคร่ืองมือ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี  
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1.1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้น เป็นตวัแทนหรือมีความเหมาะสม ให้ +1 คะแนน  
1.2 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้น เป็นตวัแทนหรือมีความเหมาะสม ให้ 0 คะแนน  
1.3 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้น ไม่เป็นตวัแทนหรือไม่เหมาะสม ให้ -1 คะแนน  
จากนั้นน าคะแนนท่ีไดจ้ากการให้คะแนนมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม

กบัวตัถุประสงค ์ 
2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบวดัทุกฉบบั ผูวิ้จยัไดท้  าการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(cronbach’s coefficient of alpha--α) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใชใ้นการหาความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของแบบสอบถามว่าแต่ละขอ้ค าถามมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้าง
ขึ้นมาส าหรับใชใ้นการศึกษาวิจยัไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ราย   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูท้  าการวิจยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดา้นเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (review data) ผูท้  าการวิจยัไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้น

วิชาการจากแหล่งข้อมูลและส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์บทความต่าง ๆข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (field data) ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการลง
พ้ืนท่ีท่ีไดท้  าการสุ่มไว ้และเม่ือไดแ้บบสอบถามครบ จึงน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 283 ราย น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถิติ ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด โดยใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ส าหรับขอ้มูลประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับข้อมูลปัจจยัดา้น

ทศันคติต่อสินคา้ออร์แกนิคและพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค 
3. ค่า t-test และค่า f-test (one-way anova) ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างตวัแปร หากพบว่า

มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ผูวิ้จยัท าการเปรียบเทียบรายคู่  
สถิติพ้ืนฐาน 

-  สูตรการหาค่าเฉล่ีย 

 x̅   
n

x  

เม่ือ        x̅    แทน  ค่าเฉล่ีย 

 x  แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 

 n แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
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-  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

( )
2

. .
x x

S D
N

−
=


 

เม่ือ       . .S D    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
            x     แทน   คะแนนระดบัการประเมิน 

x̅      แทน   ค่าเฉล่ีย 
N    แทน   จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

สถิติในการทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปร 
-  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใชค้่าอตัราส่วนวิกฤต (t) เป็นรายขอ้ตามวิธีการของ t-test (ลว้น สายศ และ

คณะ, 2538, หนา้ 104) 

h i

h i

h i

x x
t

S S

N N

−
=

+

 
เม่ือ t   แทน  ค่าท่ีใชพ้ิจารณาของการแจกแจงแบบที 

hx       แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มสูง 

ix       แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มต ่า 

hS       แทน  คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสูง 

iS       แทน  คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มต ่า 
N        แทน  จ านวนคนในแต่ละกลุ่มซ่ึงเท่ากนั 

 สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) (สุวรีย ์ ศิริโภคาภิรมย,์ 2542, หนา้ 209(  

1 2, 1,B

W

MS
F df k df N k

MS
= = − = −  

เม่ือ          F      แทน  ค่าสถิติท่ีทดสอบ 

BMS    แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสองระหว่างกลุ่ม 

WMS  แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสองภายในกลุ่ม 
df       แทน  ชั้นแห่งความอิสระ 
N       แทน  จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 

สถิติการวิเคราะห์ least significant difference (LSD) 
ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่กรณีท่ี F-test ในการวิเคราะห์ one-way 

ANOVA มีนยัส าคญัโดยมีขั้นตอนการค านวณดงัน้ี 
 1. ก าหนดระดบันยัส าคญั α 
 2. ค  านวณค่า LSD จากสูตร 
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เม่ือ  
kn

at
−,

2

 แทน t  ค่าท่ีไดจ้ากตารางท่ี kndf −=  ท่ี 
2

a   

    in  แทน i  ขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 
    jn  แทน j  ขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 

  3. ค  านวณหาค่า ji xx −  เม่ือ ji   kji ,...,2,1.; =  
เม่ือ  

ix  แทน i  ค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 
    

jx  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี j  
  4. การตดัสินใจ 
   ถา้ค่า ji xx −  ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่า LSD หมายความว่าค่าเฉล่ีย

ของประชากรคู่ท่ีน ามาเปรียบเทียบนั้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

   ถ้าค่า ji xx −  ท่ีค  านวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า LSD หมายความว่าค่าเฉล่ียของ

ประชากรคู่ท่ีน ามาเปรียบเทียบนั้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีมีนยัส าคญัหรือไม่แตกต่าง 
 สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression)  
 ใชเ้ม่ือมีตวัแปรท านายตั้งแต่ 2 ตวัขึ้นไป ใชใ้นการท านายตวัแปรเกณฑ ์1 ตวั ซ่ึงโดยปกติตวัแปรท านาย
หรือตวัแปรอิสระจะใชสั้ญลกัษณ์ X และตวัแปรเกณฑห์รือตวัแปรตามจะใชสั้ญลกัษณ์ Y มีสมการพยากรณ์ดงัน้ี 
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mimiii
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 ส าหรับกรณีมีตวัแปรท านาย 2 ตวัแลว้ ความชนัและจุดตดัสามารถค านวณไดด้ว้ยสูตร 
( )  ( ) 
( )  ( ) 
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SrSrrrb
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YYY
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−−=

  และ 

 1b  ความชนั อา้งอิงว่าเป็น 1) ค่าคาดหวงัหรือการเปล่ียนแปลงใน Y เม่ือ 1x  เปล่ียนแปลงไป หน่วย 1

1x  โดยท่ี คงท่ี 2) อิทธิพลของ 1x  ท่ีมีต่อ Y เม่ือ 2x  คงท่ี และ 3) สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ 
 2b   ส าหรับ ก็อา้งอิงท านองเดียวกนั จุดตดัอา้งอิงว่าเป็น 1) ค่าของ Y เม่ือ 1x  และ 2x  เป็น 0 และ 2) 
ค่าเฉล่ียของ Y เม่ือ 1x  และ 2x  เป็น 0 อีกวิธีส าหรับการค านวณความชนัจะเก่ียวขอ้งกบัการใชส้หสัมพนัธ์แยก
ส่วน มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

    2

121

2

22.11 1(/)1( rSrSrb YYY −−=    และ 

     )1(/1( 2

122

2

11.22 rSrSrb YYY −−=  
 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในอตัราร้อยละ 67.1 ช่วงอาย ุ41- 40 ปี ในอตัราร้อยละ 32.9 

ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ในอตัราร้อยละ 70.6 รายได ้10,001- 20,000 บาท ในอตัราร้อยละ 33.3 และมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั ในอตัราร้อยละ 43.9 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการซ้ือจริงของการบริโภคสินค้าออร์แกนิค 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือ ผกั ผลไมส้ด ในอตัราร้อยละ 91.7 ซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ ในอตัรา

ร้อยละ 39.5 ซ้ือสินคา้ออร์แกนิคดีต่อสุขภาพ ในอตัราร้อยละ 93.0 และซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังต ่ากว่า 500 บาท ใน
อตัราร้อยละ 49.6 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทัศนคติต่อสินค้าออร์แกนิค    
ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ออร์แกนิค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.41) พิจารณาเป็นรายดา้น

แลว้พบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(x̅ = 4.61) รองลงมา คือ ดา้นความใส่ใจสุขภาพ ( x̅ = 4.52) ดา้นความคุม้ค่า (x̅ = 4.44) ดา้นคุณภาพ (x̅ = 4.43) 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (x̅ = 4.38) และดา้นคนใกลชิ้ด (x̅ = 4.05) ตามล าดบั 

 

ทัศนคติต่อสินค้าออร์แกนิค 
ระดับความคิดเห็น 

x̅  SD แปลผล เรียงล าดับ 
ความปลอดภยั 4.61 .45 มาก 1 
ความใส่ใจสุขภาพ 4.52 .49 มาก 2 
ส่ิงแวดลอ้ม 4.38 .52 มาก 5 
คนใกลชิ้ด 4.05 .73 มาก 6 
คุณภาพ 4.43 .52 มาก 4 
ความคุม้ค่า 4.44 .60 มาก 3 

รวม 4.41 .40 มาก  
 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการซ้ือจริงของผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิค 
ดา้นการซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็น             

รายดา้นแลว้พบว่าทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ท่านยงัคงซ้ือสินคา้ออร์แกนิค 
แมว่้าจะมีสินคา้อ่ืนขายอยูท่ัว่ไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̅ = 4.01) รองลงมา คือ ท่านซ้ือสินคา้ออร์แกนิคเป็นประจ า 
(x̅ = 3.76) และท่านไม่สนใจในการจ่ายเงินท่ีแพง ส าหรับการซ้ือสินคา้ออร์แกนิค (x̅ = 3. 76) ตามล าดบั 

 
การซ้ือจริงของผู้บริโภคสินค้า

ออร์แกนิค 
                             ระดับความคิดเห็น 

 x̅  SD แปลผล เรียงล าดับ 
ท่านซ้ือสินคา้ออร์แกนิคเป็นประจ า 3.76 .88 มาก 2 
ท่านยงัคงซ้ือสินคา้ออร์แกนิค แมว่้าจะมีสินคา้อ่ืน
ขายอยูท่ัว่ไป 

4.01 .80 มาก 1 

ท่านไม่สนใจในการจ่ายเงินท่ีแพง ส าหรับการซ้ือ
สินคา้ออร์แกนิค 

3.76 .87 มาก 3 

รวม 3.84 .70 มาก  
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การทดสอบสมมุติฐาน ทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค มีผลต่อการซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้
ออร์แกนิคในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

 
ตารางท่ี 1  แสดงผลค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณของ    

ทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค โดยรวมท่ีมีผลต่อซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .581a .337 .319 .573 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค ท่ีมีผลต่อการซ้ือจริง คือ 0.581 ซ่ึงทศันคติ

ของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค มีระดบัความสามารถในการอธิบายอยู่ท่ีร้อยละ 31.9 การพยากรณ์การซ้ือจริงจะมี
ความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดประมาณ .573 

 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจสอบตวัแปรทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค โดยรวมท่ีมีผลต่อการซ้ือจริง 
 ของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค  
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
จากการถดถอย 36.997 6 6.166 18.758 .000a 

จากแหล่งอื่นๆ 72.646 221 .329   
รวม 109.643 227    

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค มีบางตวัแปรท่ีสามารถใชพ้ยากรณ์การซ้ือ

จริงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงด าเนินการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัทศันคติ
ของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค ท่ีมีผลต่อการซ้ือจริง ดงัแสดงผลในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคใชพ้ยากรณ์การซ้ือจริง 
 ของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค 

ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิค 
การซ้ือจริง 

B SE(b) Beta t p-value 

ค่าคงที ่ 0.51 0.48  1.06 0.29 
ความปลอดภยั 0.01 0.10 0.01 0.12 0.90 

ความใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.10 0.00 0.00 1.00 
ส่ิงแวดลอ้ม -0.07 0.11 -0.05 0-.64 0.52 
คนใกลชิ้ด 0.33 0.06 0.35 5.20 0.00* 
คุณภาพ 0.25 0.10 0.19 2.55 0.01* 
ความคุม้ค่า 0.26 0.09 0.23 3.10 0.00* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แก
นิค ท่ีมีผลต่อการซ้ือจริงเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นคนใกลชิ้ด คุณภาพ และความคุม้ค่า มีผลต่อการซ้ือจริงอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถเขียนสมการท านายในรูปของคะแนนดิบได ้ดงัน้ี Y = 0.51 + 0.33       
(ดา้นคนใกลชิ้ด) + 0.25 (ดา้นคุณภาพ) + 0.26 (ดา้นความคุม้ค่า) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดค้น้พบประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
เม่ือพิจารณาทดสอบสมมติฐานทศันคติของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค มีผลต่อการซ้ือจริงของผูบ้ริโภค

สินค้าออร์แกนิคในประเทศไทย พบว่าด้านคนใกล้ชิด ด้านคุณภาพ และด้านความคุ้มค่าเป็นด้านท่ีส่งผลต่อ                  
การซ้ือจริงของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคในประเทศไทยมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณัฐภทัร วฒันถาวร 
(2558) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัศนคติของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหาร                
คลีนฟู๊ ด โดยผูบ้ริโภคจะค านึงถึงคุณภาพ ความสะอาดของอาหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผูผ้ลิตสินค้าออร์แกนิคสามารถเพ่ิมการซ้ือจริงส าหรับสินค้าออร์แกนิคในประเทศไทย โดยการให้

ความส าคญัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นคนใกลชิ้ด การท่ีจะท าให้คนใกลชิ้ดสนใจบริโภคสินคา้ออร์แกนิค ในส่วนของร้านคา้ ซุปเปอร์

มาร์เก็ตท่ีจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิค ควรเน้นเร่ืองคุณลกัษณะของสินค้าแก่ผูบ้ริโภค ผ่านทางส่ือ เช่น social 
network หรือภายในตวัร้านเองเน่ืองจากปัจจยัดา้นน้ีถือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภค และ
ควรให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคให้ครบถว้น  

2. ดา้นคุณภาพ สินคา้ออร์แกนิคนั้นตอ้งปลอดภยัจากสารเคมีตกคา้ง และไดก้ารรับรองกระบวนการ
ผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานออร์แกนิค ปัจจุบนัผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิคมีความตระหนกัเร่ืองสุขภาพ สินคา้
ออร์แกนิคมีความหลากหลาย มีคุณภาพท่ีผา่นมาตรฐาน มี certificate รับประกนัคุณภาพและสินคา้ออร์แกนิคตอ้ง
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีสารตกคา้งปลอดภยั ต่อผูบ้ริโภค ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือ เสริมสร้างความเขา้ใจว่าอาหารออร์แกนิคนั้น เป็นอาหารท่ีทานแลว้ดีต่อสุขภาพ 

3. ดา้นความคุม้ค่า สินคา้ออร์แกนิคเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ท าให้ผูบ้ริโภคมีอ านาจ
การซ้ือสินคา้ออร์แกนิคสูง หรือผูท่ี้มีรายไดป้ลานกลาง ไปถึงผูท่ี้มีรายไดสู้ง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แก
นิคนั้นเนน้ผลประโยชน์ความคุม้ค่ามากกว่าดา้นราคา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
 1. ควรเพ่ิมปัจจัยในการศึกษาวิจยัด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากปัจจยัภายในท่ีไม่ไดมี้แค่พฤติกรรมการ

บริโภคสินคา้ออร์แกนิค โดยใชต้วัแปรอื่น ๆ ท่ีคาดว่าเป็นปัจจยัส าคญั เช่น ปัจจยัคุณภาพ ปัจจยัความจงรักภกัดีตอ่
ตราสินคา้ ปัจจยัความโดดเด่นของสินคา้ออร์แกนิค เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและเพื่อให้ครอบคลุมใน
การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 

2. ควรศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้ออร์แกนิค เพ่ือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผูผ้ลิต เพ่ือ
น าไปวางแผนการผลิตสินคา้ออร์แกนิคให้ตรงตามความตอ้งการของตลาด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ้ซ้ือสินค้าในตลาดสดย่ิงเจริญ                      

สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีตลาดสด
สะพานใหม่ จ านวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งการแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) รวบรวมขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั  พบว่า ภาพรวมระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/                    
ความมัน่ใจ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ตามล าดบั 

 

ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ ตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 
 

ABSTRACT 
           This research aimed to study the buyer satisfaction at Ying Charoen market, Saphanmai, Bangkok. 
Samples were 400 people, who come to use the services at Ying Charoen market, Saphanmai. The accidental 
sampling was employed in this study. This research used questionnaire as the data collection. The statistics used 
for data analysis in this study are as follows: frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of 
the research showed that the overall level of service satisfaction, in all 5 aspects, was at a high level. When 
classified by highest to lowest average, there were as followed: customer response; guarantee/confidence; 
appearance; reliability and trust, and taking care of customers individually, in respectively. 
 

Keys words:    Buyer satisfaction, Ying Charoen Market, Saphanmai, Market Bangkok 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

619 

1.ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ตลาด คือ แหล่งรวมของประชากรทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเพ่ือร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดช่วยให้
ผูผ้ลิตสามารถน าสินคา้นานาชนิด เพ่ือให้บริการแก่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ท าให้ประชากรมีความผูกพนักบัตลาด
มากนับตั้งแต่อดีต เน่ืองจากเม่ือมีการสร้างบา้นสร้างเมืองขึ้น ณ ท่ีใดก็มีการสร้างตลาดควบคู่ดว้ยเสมอ เพ่ือให้
ประชากรใชเ้ป็นแหล่งซ้ือขายและเปล่ียนสินคา้นานาชนิดท่ีมีความจ าเป็นต่อสภาพความเป็นอยู ่จึงเห็นไดว่้าเมือง
และตลาดมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิด โดยตลาดถือเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงในโครงการสร้างของเมื อง 
นอกจากน้ีตลาดยงัเป็นแหล่งส าหรับกิจกรรมทางการเมืองของประชากรดว้ยประการหน่ึง (จุฑามาศ สุริยนต์, 
2559) ผลส ารวจจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของตลาดสดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชฐ้านขอ้มูลจาก 
3 แหล่งขอ้มูล คือ กองสุขาภิบาลอาหาร แหล่งท าเลขายของ และ Google map เพื่อรวบรวมแหล่งตลาดสดและ
ตลาดนดัท่ีมีอยูก่รุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีตลาดสดทั้งหมด 1,120 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น ตลาดนดั 250 แห่ง 
และตลาดสด 140 แห่ง ท่ีส าคญั คือ พบว่าตลาดท่ีอยู่ในการควบคุมก ากบัของรัฐ มีเพียง 350 แห่ง หรือคิดเป็น              
ร้อยละ 31.25 นอกจากนั้นคือตลาดท่ีไม่อยู่ในการดูแลควบคุมมาตรฐานจากภาครัฐ จึงนับเป็นช่องว่างของ                    
การบริหารจดัการการควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภค 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของสินคา้ พบว่า (1) ตลาดสดหรือตลาดนดั มีความใกลเ้คียงกนัมาก ประเภท
ของสินคา้ไม่แตกต่างกนั ต่างกนัเพียงสถานะทางกฎหมาย คือ สามารถเป็นไดท้ั้งตลาดท่ีมีในสถานท่ีถาวร หรือ 
ไม่มีโครงสร้างท่ีถาวรก็ได ้(2) รูปแบบการขายก็มีความใกลเ้คียงกนัมาก ทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค แต่เน้นสินคา้
ประเภทเน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารท่ีมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแลว้หรือของเสียง่าย ในเชิงเขต
พ้ืนท่ี พบว่าในเขตอุตสาหกรรม หรือเขตท่ีอยู่อาศยั เช่น เขตลาดกระบงั เขตประเวศ มีจ านวนตลาดสดมากท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นไปตามการขยายตวัของจ านวนประชากร ผลส ารวจตลาดสดหลายแห่ง พบว่ารูปแบบการจดัการตลาดยงัคง
เป็นแบบดั้งเดิม ในขณะท่ีบางตลาด เช่น ตลาดสามย่าน มีการน าเอานวตักรรมเทคโนโลยีเขา้มาใชป้ระกอบการ
จดัการตลาด มีการติดแอร์ น ารถเข็นมาใช้เพ่ือเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวกในตลาด น าระบบ QR code เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้เป็นตน้ 

จากการศึกษาของ เปรมกมล ภูแกว้ (2562) พบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยู่ของตลาดสด ไดแ้ก่ 
(1) ความสามารถในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กชนชั้น สะดวก และง่ายต่อการซ้ือสินคา้ (2) ความสามารถในการ
เช่ือมต่อสินคา้และบริการจากผูผ้ลิต ตลาดขายส่ง จนถึงผูบ้ริโภค  (3) ความสามารถในการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีขายสินคา้ (แผง) การมีสินคา้ท่ีหลากหลาย 
การแพร่กระจายของอาหารทางวฒันธรรมจากประเทศต่าง ๆ เขา้มาในตลาดสด (4)  ตลาดสดยงัคงเป็นพ้ืนท่ีกลาง
ทางสังคมในการขบัเคล่ือนกิจกรรม (5) การเกิดขึ้นของตลาดสดสอดคลอ้งกบัการขยายตวัหรือการตามสภาพ              
การเคล่ือนยา้ยประชากร (6) ตลาดสดเป็นตวัสะทอ้นถึงวฒันธรรมของพ้ืนท่ีหรือกลุ่มประชากร เช่น การด ารงอยู่
ของอาหารพ้ืนเมือง หรืออาหารทอ้งถ่ิน (7) ตลาดสดมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย (เปรมกมล                 
ภูแกว้, 2562) 

ทั้งน้ีความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ เป็นผลของ                
การรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะได้รับ และส่ิงท่ีผูรั้บบริการ
ไดรั้บจริงในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจอาจไม่คงท่ี ผนัแปรไปตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัได ้ทั้งน้ี
ความพึงพอใจในการบริการมี องคป์ระกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คณุภาพของผลิตภณัฑ์
บริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าผลิตภณัฑ์บริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามท่ี
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ควรจะเป็นมากนอ้ยเพียงใด เช่น แขกท่ีเขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในห้องพกัท่ีจองไว ้ลูกคา้ท่ีเขา้ไปในภตัตาคาร
จะไดรั้บอาหารตามท่ีส่ัง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบริการท่ีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บตามลกัษณะของการบริการแต่ละ
ประเภท ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ (2) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของ
การน าเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความ
เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการ
ตามบทบาทหน้าท่ีและปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการ ในดา้นความรับผิดชอบ
ต่องานการใชภ้าษาส่ือความหมายและการปฏิบติัตนในการให้บริการ จะเห็นว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิด
จากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตามลกัษณะของการบริการ และ
กระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ 

ตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพ เกิดจากความคิดของ นางสุวพีร์ ธรรมวฒันะ ท่ีจะท าตลาดสด   
ให้เหมือนกบั “ตลาดบางล าพู” เม่ือคร้ังเร่ิมตน้กิจการตอ้งกูยื้มเงินจากหลายสถาบนัการเงิน เพ่ือซ้ือท่ีดินแปลงน้ี 
โดยช าระเงินเป็นส่วนนอ้ยและน าเอาโฉนดท่ีดินจ านองไวก่้อน โดยกูจ้ากส านกัพระคลงัขา้งท่ี กิจการตลาดด าเนิน
มาถึงวนัเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2498 อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจการตลาดนั้นเป็น
เร่ืองยาก ความส าเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นไดใ้นระยะ เวลาอนัส้ัน การโปรโมทตลาดนั้น นอกจากใชแ้รงกายแรงใจ 
และทุนทรัพทยเ์ป็นจ านวนมาก แต่ยงัไม่สามารถท่ีจะเก็บผลประโยชน์ได ้ทุกอย่างยงัตอ้งเปิดให้บริการฟรีมา
ตลอด เป็นเหตุให้หน้ีสินเพ่ิมรัดตวัมากขึ้น จนกระทัง่ถูกศาลบงัคบัให้ขายทรัพทยสิ์นทอดตลาด  ตอ้งรวบรวมขา้ว
ของเขา้โรงรับจ าน า เพ่ือยบัย ั้งการขายทอดตลาด จึงไดร้อดพน้มาจนถึงทุกวนัน้ี และได ้ชะลอการช าระหน้ีไวไ้ด้
หลายปี เม่ือสภาพเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงจนสามารถปลดหน้ีสินไดท้ั้งหมดเม่ือประมาณปี 2523 และกิจการก็
เติบโตขึ้นตามล าดบั โดยตลาดก็มีการปรับเปล่ียนรูปแบบบริหารจดัการมาโดยตลอด เพื่อรองรับความตอ้งการ
ของผูค้า้และลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ เช่น มีร้านคา้หลากหลายประเภทแบบครบวงจร มีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง 
อาหารทะเล รวมทั้งศูนยอ์หาร และเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัตลาดไดพ้ฒันาร้านคา้ออกเป็นโซนๆ 
เป็นสัดส่วน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ จะเห็นไดว่้าตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพ ไดใ้ห้
ความใส่ใจในการพฒันาตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ โดยเฉพาะการให้ความส าคญักบัความ         
พึงพอใจของลูกคา้เป็นอยา่งมาก (ตลาดย่ิงเจริญ, 2563) 

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ใน
ตลาดสดย่ิงเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาปรับปรุงการบริการของตลาดสด   
สะพานใหม่ และตลาดสดทัว่ไปให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคร้ังนีผู้้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้
 วีระพงษ์ ภู่สว่าง (2560) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก ความชอบ ความพอใจ และ                    
ความต้องการของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บ ในส่ิงท่ีตอ้งการ                 
ซ่ึงการไดรั้บบริการท่ีดีเกิดความรู้สึกพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและถา้ผูใ้ชบ้ริการหรือ ผูบ้ริโภคไดรั้บตอบสนองในส่ิงท่ี
ตอ้งการหรือบรรลุเป้าหมายในระดบัหน่ึง สามารถส่งผลให้เกิดความ พึงพอใจไดเ้ช่นกนั 
 พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ และชมภู วิวฒัน์วิกยั (2555) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาด
สด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพึงพอใจโดยรวมท่ีระดบั ปานกลาง และให้ระดบั
ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัมาก ซ่ึงไดแ้ก่ ความหลากหลายของสินคา้ และ ความสดสะอาดของอาหารท่ี
วางขาย และดา้นสถานท่ี คือ ตอ้งการให้ผูใ้ชบ้ริการเดินทางได ้สะดวก เขา้ถึงสถานท่ีไดง้่าย หลากหลายช่องทาง 
และออกแบบร้านคา้ต่างๆ ให้โดดเด่น มีความน่าสนใจ 
 ก าจัด บุญโกย. (2556). ได้ท าวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการตลาดนัดของ
เทศบาล ต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนท่ีมาซ้ือ
สินคา้ จ านวน 366 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาในรายประเด็น
พบว่า มีความพึงพอใจมากในประเด็นคุณภาพของสินคา้ ความหลากหลายของสินคา้ ความเพียงพอของสินคา้ 
ความสดใหม่ของสินคา้ ราคาสินคา้ และรูปแบบหีบห่อบรรจุสินคา้ แต่มีความพึงพอใจปานกลางในประเด็น 
ความเป็นระเบียบของแผงสินคา้ และความสะอาดของอาหารท่ีจ าหน่าย 
  3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 
 
    ผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร  

คร้ังน้ี เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซ่ึงมุ่งเน้นท าการส ารวจสอบถามเฉพาะผู ้ใช้บริการตลาดสดสะพานใหม่ 
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น  โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามและน าขอ้มูลเชิงประจกัษ์
จากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูวิ้จยัก าหนดขึ้นจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ   
2.อาย ุ 
3.สถานภาพการสมรส 
4.รายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั 

ปัจจัยด้านความพงึพอใจในการใช้บริการ 
1. ดา้นรูปลกัษณ์  
2. ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 
3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
4. ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 
5.ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล   
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการตลาดสดสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 

เท่านั้น  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีแน่นอน  
 ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนนั้น  
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเลือกกลุ่มตวัอย่างงของ Krejcie & Morgan (1970)  ท่ีอธิบายไวว่้า ในกรณีท่ีผูวิ้จยัไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนนั้น ให้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั โดยก าหนดให้ค่าความ
คลาดเคล่ือน = 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% คร้ังน้ี จ านวน 400 คน และผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอิญ 
       4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
                ตวัแปรตน้ (Independent  Variables) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย   เพศ  อายุ สถานภาพการ
สมรส  และรายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั               
               ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการให้บริการ จากแนวคิด ทฤษฎี
ของ Zeithaml Parasuraman and Berry (1994) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ   ได้แก่ ด้านรูปลกัษณ์ ด้านความ
น่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็น
รายบุคคล 

4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย  ปัจจัยส่วนบุคคล  
ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุสถานภาพการสมรส  และรายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั               

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ตามแนวคิด ทฤษฎีของ 
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ของ Likert ซ่ึง
ลกัษณะของขอ้ค าถามประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบให้ตอบในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั โดย
มีเกณฑก์ารให้คะแนน เพ่ือแปลความหมายของแบบสอบถามไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยอยา่งมาก เห็นดว้ย
ปานกลาง เห็นดว้ยน้อย และเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นรูปลกัษณ์ 
ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจ
ใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 

ทั้งน้ีแบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้จากผูเ้ช่ียวชาญ  โดยผูวิ้จยัน าแบบสอบถามเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Validity)  และหาค่าดชันี
ของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์( Index of Item Objective Congruence หรือ 
IOC)  ระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (Kaiwan, 2011) จากนั้นผูวิ้จยัไดน้ าขอ้ค าถามมาปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูวิ้จยัน าไปวิเคราะห์ดว้ยหลกัสถิติแลว้พบว่า ค่า IOC  ภาพรวมทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.87   ทั้งน้ีหมายความว่าแบบสอบถามน้ีมีความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหาท่ีระดบั 0.87 
สามารถน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีได ้   
               จากนั้นผูวิ้จยัไดท้  าการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ี
ผา่น การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านแลว้ ไปทดลองใช ้(Try-out) กบั
ผูใ้ชบ้ริการตลาดสดท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน และศึกษาผูใ้ชบ้ริการตลาดสด ในพ้ืนท่ี ตลาดไท จงัหวดั
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ปทุมธานี   แลว้น าขอ้มูลมาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Kaiwan, 2011) ไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) เท่ากบั 0.96 หมายความว่าแบบสอบถามน้ีมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ระดบั 0.96 
และสามารถน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีได ้
       4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู ้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือผู ้ใช้บริการตลาดสดสะพานใหม่  
กรุงเทพมหานคร และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวย่างแบบบังเอิญ จ านวนทั้งส้ิน 400 ตัวอย่าง โดยผูวิ้จัยใช้วิธีอ่าน
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างฟัง แลว้ให้กลุ่มตวัอย่างเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนเอง จนครบจ านวน 400 
ตวัอย่าง คิดเป็น 100 %  จากนั้นผูวิ้จยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด 
น ามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยั  โดยก าหนดระดบัความมี
นยัส าคญั 0.05 ทั้งน้ีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 1.สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใชร้ายงานและอธิบายระดบัความพึงพอใจ
ของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 
   

5. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั เร่ืองความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร ได้

ดงัน้ี  ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดา้น  
พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ 

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมทุกดา้น 

ความพงึพอใจในการใช้บริการ 
ค ่าสถิติ แปลผล ล าดับที ่

x̅ S.D.   

ดา้นรูปลกัษณ์ 4.12 0.661 มาก 1 
ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 3.94 0.699 มาก 4 
ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 3.87 0.714 มาก 5 
ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ 4.06 0.633 มาก 3 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็น    รายบุคคล 4.07 0.666 มาก 2 

รวม 4.01 0.032 มาก  
          

ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 
ดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามค่าเฉล่ียสูงสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นการดูแล
เอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ  และดา้นการ
ตอบสนองลูกคา้ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  
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     ดา้นรูปลกัษณ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
ด้านรูปลกัษณ์ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก 3 ข้อ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุด คือ วัสดุและอุปกรณ์ภายในตลาด มีความทันสมัย สถานท่ีตั้ งและ
สภาพแวดลอ้มของตลาดมีความเหมาะสม สะอาด กวา้งขวาง ไม่แออดั พนักงานขายแต่งกายเรียบร้อย สุภาพ
เหมาะสม  ตามล าดบั 
  ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกบั               
ความพึงพอใจในการใช้บริการ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุด คือ เวลาในการเปิด
ให้บริการของตลาดมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความตอ้งกรของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี พนักงานขายให้
ความสนใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส และบริการเป็นกนัเองต่อลูกคา้ ตลาดมีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกคา้ทราบตามล าดบั 
         ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจ อยูใ่น
ระดบัมาก 3 ขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานขายสามารถให้ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูล
สินคา้และบริการไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ตลาดมีการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองของความปลอดภยัให้แก่ลูกค้าท่ีมารับ
บริการ พนกังานขายมีมารยาท มีความสุภาพ และ พนกังานขายให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเสมอภาค ตามล าดบั 
          ดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความ                 
พึงพอใจในการใชบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีความ             
พึงพอใจ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด ไปหาน้อยท่ีสุด คือ การน าขอ้มูลของลูกคา้และ
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงการให้บริการ พนักงานขายมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ พนักงานขายสามารถ
ให้บริการไดต้รงตามขอ้ก าหนดของตลาด พนกังาขายสามารถเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ โดยไม่
เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ ตามล าดบั 
        ด้านการตอบสนองลูกคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจใน               
การใชบ้ริการ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากท่ีสุด 
ไปหาน้อยท่ีสุด คือ ระบบการขายสินคา้และบริการของตลาดมีความรวดเร็ว  พนกังานขายมีความรู้ ความพร้อม
ในการขายสินคา้  และพร้อมให้ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ ตามล าดบั 
 

6. อภิปรายผล  
  การวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร มีประเด็น
ในการอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร                  
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ท่ีได้ศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการของห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ บางแค โดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จาก
ผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 จ านวน 400 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัสถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่าผูม้า
ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมากกว่าเพศชายและมาใช้บริการที่ีห้างเดอะมอลล์ บางแค สองสัปดาห์ต่อคร้ัง      
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ส่วนใหญ่มาใช้บริการในช่วงวนัหยุด วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ทั้งน้ีมาใช้บริการเพราะสินคา้มีคุณภาพมากท่ีสุด 
ปัญหาท่ีพบเม่ือไปใชบ้ริการคือไม่สามารถต่อรองราคาสินคา้ไดม้ากท่ีสุด  ส าหรับผลการทดสอบนยัส าคญัทาง
สถิติ พบว่า การใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้กบัอายสุถานภาพและรายไดน้ั้น มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ในขณะท่ีการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กับรายได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  และในทางตรงข้าม            
การส่งเสริมการขายเป็นไม่มีความสัมพนัธ์กับอายุและสถานภาพ ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข
ทางเขา้-ออกห้าง เพราะอยูใ่กลไ้ฟแดงมากเกินไป ควรมีการท าแผนโฆษณาทางการตลาดมาให้กว่าน้ี ควรปรับปรุง
ห้องน ้าให้สะอาดมากกว่าน้ี ควรจดัอบรมเก่ียวกบัการให้บริการ ไม่ควรจะยา้ยร้านเช่าในห้างบ่อยเกินไปและอยาก
ให้มีของแถมมาก ๆ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมภู วิวฒัน์วิกยั (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสด พระราม 5 จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า โดยเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อ
ต่อตลาดสดพระราม 5 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดลอ้มของการบริการสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นผูใ้ห้บริการ และดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ส่วนท่ีเหลือมีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมแนะน าบริการ ดา้นสถานท่ีบริการ ดา้นราคาค่าบริการ และ
ดา้นกระบวนการบริการ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ก าจดั บุญโกย (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการตลาดนดัของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ ต าบลมะขาม อ าเภอ
มะขาม จังหวดัจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากในประเด็นคุณภาพของสินค้า               
ความหลากหลายของสินคา้ ความเพียงพอของสินคา้ ความสดใหม่ของสินคา้ ราคาสินคา้ และรูปแบบหีบห่อบรรจุ
สินคา้ แต่มีความพึงพอใจปานกลางในประเด็นความเป็นระเบียบของแผงสินคา้ และความสะอาดของอาหารที"
จ าหน่าย ส่วนปัจจัยที"มีผลต่อระบบบริการตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่  มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมว่า ค่อนขา้งดีทั้งในดา้นความมีอธัยาศยัในการบริการ ความเป็นธรรมในการบริการ และความรวดเร็วใน
การบริการและมีความคิดเห็นว่า ความเพียงพอในการบริการมีเพียงระดบัปานกลาง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
           7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 
คร้ังน้ี ผูวิ้จยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

ด้านรูปลกัษณ์ ควรด าเนินการพฒันาและปรับปรุงในเร่ืองของภาพลักษณ์ของตลาดสด ให้มีความ
ทนัสมยั น่าใชบ้ริการ พนกังานขายมีการยิม้แยม้ให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  

ดา้นความน่าเช่ือถือและการไวว้างใจ ควรด าเนินการพฒันาและปรับปรุงในเร่ืองความถูกตอ้ง แม่นย  าใน
การในเร่ืองตาชัง่สินคา้ 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ควรด าเนินการพฒันาและปรับปรุงในเร่ืองของการกระตือรือร้นในการบริการ
ลูกคา้  

ดา้นการรับประกนั/ ความมัน่ใจ ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของการสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในตลาดสด และให้เกียรติลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ของลูกคา้เป็นรายบุคคล ควรด าเนินการพฒันาและปรับปรุงในเร่ืองของการเอาใจ
ใส่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  
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        7.2 ข้อเสนอแนะกาวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการของผูค้า้ในตลาดสดอื่นๆ 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการตลาดสดอื่นๆ  
3. ควรศึกษาการสร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัของธุรกิจตลาดสดในประเทศไทย 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดสดย่ิงเจริญสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร 

ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ข
งานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าย่ิงของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวิจยัจน
ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ                                          

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมิไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดี
หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูวิ้จยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดา มารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้
การศึกษาอบรมส่ังสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวิตของผูวิ้จยัต่อไป 
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ภาพลกัษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการ และคุณค่าตราสินค้า ท่ีมีอทิธิพลต่อความภักดี
และการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ ของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพการบริการ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีมี
อิทธิพลต่อความภักดีและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และเมนูท่ีช่ืนชอบคือเมนูกาแฟ ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ นอกจากน้ีคุณค่าตราสินคา้และความภกัดี
ต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ยกเวน้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพการบริการ มีบางตวัแปรท่ีไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีและดา้นการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑร้์านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด ์เน่ืองจากร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด ์จุดเด่นของตราสินคา้ให้เกิดการ
รับรู้ต่อผูบ้ริโภคยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัท่ีพอจะเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจและการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้
ของผูบ้ริโภคได ้
 
ค าส าคัญ:  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, คุณภาพการบริการ, คุณค่าตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ,  
 ไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด ์
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the brand image, service quality, and brand equity influencing 
the loyalty and decisions on Thai-Denmark milk land product user. The samples in this research consisted of four 
hundred people. The results of this research were as follows: the majority of respondents were female, aged 
between eighteen and twenty–five years old, single, held a bachelor level, with an average income of 15,000 to 
30,000 Baht, self-employed/business owner and favorite menu is coffee. The results of the hypotheses testing 
were as follows: the factors of the brand equity influencing the brand loyalty. Moreover, the brand equity and 
brand loyalty influencing the buying decisions of Thai-Denmark milk land at a statistically significant level, 
except brand image, service quality is some factors does not influencing the loyalty and decisions of Thai-
Denmark milk land products. This may be due to fact that Thai-Denmark milk land the strengths of the brand to 
the consumer are not known enough to be a motivator for decision making and building loyalty to the consumer's 
brand 
 
Keywords:  Brand image, Service quality, Brand equity, Brand royalty, Decision making, Thai-Denmark  
 milk land 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กิจกรรมการคา้การลงทุนท่ีส าคญั
รวมทั้งเป็นศูนยร์วมกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลาย ประกอบกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงในการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากขึ้นท าให้ผูป้ระกอบการพยายามท่ีจะพฒันานวตักรรม
และความหลากหลายแปลกใหม่ของสินค้า และความสะดวกในการบริโภคสินค้าและบริการ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสูงขึ้นเพ่ือรองรับการบริโภคท่ีสูงขึ้นของสังคมเมือง 
(กรุงศรีกูรู, 2563) 

ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลลแ์ลนด์ เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใตก้ารบริหารงาน
ขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไดมี้การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากนมสดทั้งในรูป
ของเคร่ืองด่ืมและอาหาร รวมทั้งให้บริการผ่านรูปแบบแฟรนไชส์ ซ่ึงปัจจุบนัในปี 2563 ในกรุงเทพมหานคร  
มีทั้ งหมด 17 สาขา ทั้งน้ีกระแสของการแข่งขนัท่ีรุนแรงของภาคธุรกิจเพ่ือสร้างการเป็นผูน้ าส่วนแบ่งทาง
การตลาด ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการแข่งขนัคือภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นกลยุทธ์ส าหรับการสร้างเอกลกัษณ์ซ่ึง
เปรียบเสมือนการรับรู้เก่ียวกับองค์กร ในขณะเดียวกนัหากขาดการบริหารจดัการในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีรุนแรง จะส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถด าเนินการไปได ้รวมทั้งส่งผลให้มูลค่าและ
ส่วนแบ่งทางการตลาดมีจ านวนหรือมูลค่าและรายไดข้องธุรกิจนั้นลดนอ้ยลง 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพการบริการ และ
คุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีและการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาเป็นขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของ
ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลลแ์ลนด ์ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขนัเพื่อเป็นผูน้ า
ทางการตลาดในดา้นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งย ัง่ยืน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพการบริการ คุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้ผลิตภณัฑร้์านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

(2) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพการบริการ คุณค่าตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้  
ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้และดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ Isoraite (2018) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ ประกอบดว้ย คุณสมบติั คุณประโยชน์ คุณค่าและบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ Ramya (2019) ไดก้ล่าวถึง คุณภาพการบริการ ประกอบดว้ย 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความต้องการ  การสร้างความมั่นใจ และ
ความเห็นอกเห็นใจ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ Satvati, Rabie, and Rasoli (2016) ไดก้ล่าวถึง คุณค่าตราสินคา้ 
ประกอบดว้ย การรู้จกัตราสินคา้ คุณภาพท่ีรับรู้ และความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้  

4. แนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ Kataria, Saini, and Sharma (2019) ไดก้ล่าวถึง ความภกัดี
ต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรม และดา้นทศันคติ   

5. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กล่าวถึง ขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
1. ดา้นคุณสมบติั 
2. ดา้นคุณประโยชน์ 
3. ดา้นคุณค่า 
4. ดา้นบุคลกิภาพของผูใ้ช ้

 
คุณภาพการบริการ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 
3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
4. ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 
5. ดา้นความเห็นอกเห็นใจ 

 คุณค่าตราสินค้า 
1. ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 
2. ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ 
3. ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ 

 

ความภักดีต่อตราสินค้า 
1. ดา้นทศัคติ 
2. ดา้นพฤติกรรม 

 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดน
มาร์ค มิลค์แลนด์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
1. ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ 
2. ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
3. ดา้นการประเมินผลทางเลือก 
4. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า  
ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ช้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินค้าผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ และดา้นความเห็นอกเห็นใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้น
ทศันคติและดา้นพฤติกรรม 

สมมติฐานท่ี 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้  และด้าน
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม 

สมมติฐานท่ี 4 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และ
ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ท่ีมีอิทธิพลต่อดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร้์านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 5 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือในการให้บริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ด้านการสร้างความมัน่ใจ และดา้นความเห็นอก 
เห็นใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 6 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้  และด้าน
ความสัมพนัธ์กับตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อดา้นการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 7 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นทศัคติ และดา้นพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อดา้น
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ คุณภาพการบริการ คุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค 
มิลคแ์ลนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
   

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการ และคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีและการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑร้์านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑร้์านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
จึงใชสู้ตรการค านวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา , 2561) โดยมีการก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 
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95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่างไดท้ั้งหมด 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใชวิ้ธีเทียบสัดส่วน จากจ านวน 17 สาขา ใน 13 เขตของกรุงเทพมหานคร 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลเป็นแบบตรวจค าตอบแบบ Checklist 
ส่วนท่ี 2 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นบุคลิกภาพ

ของผูใ้ช ้เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 3 คุณภาพการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ และดา้นความเห็นอกเห็นใจ เป็นแบบมาตราส่วน (Rating 
Scale) 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และดา้นความสัมพนัธ์กบั 
ตราสินคา้ เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 5 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นทศัคติ และดา้นพฤติกรรม เป็นแบบมาตราส่วน (Rating 
Scale) 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 6 การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด์ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ 
ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือกดา้นการตดัสินใจซ้ือและดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ เป็น
แบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดบั 
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง ในช่วงเดือนมีนาคม 
– มิถุนายน พ.ศ.2563โดยแบบสอบถามท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได ้จ านวน 400 ชุด 
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การรวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 ท าการวิเคราะห์โดยการหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ คุณภาพการบริการ คุณค่าตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และ 
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด์ ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 3. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1-7 ท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินค้า คุณภาพการบริการและคุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีและการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1 ผลการวิจัยข้อมูลเชิงพรรณนา 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.75 มีอายรุะหว่าง 18 -25 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 สถานภาพโสด จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.50 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
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30,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 123 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 30.75 และเมนูท่ีช่ืนชอบคือเมนูกาแฟ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

1.2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านคุณประโยชน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ดา้นคุณสมบติั และดา้นคุณค่า ตามล าดบั  

1.3 คุณภาพการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับดี  โดยด้านความเห็นอกเห็นใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ตามล าดบั  

1.4 คุณค่าตราสินคา้ ภาพรวมคุณค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัดี โดยดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ และดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ตามล าดบั 

1.5 ความภักดีต่อตราสินค้า ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยด้านทัศคติ มีค่าเฉล่ียสูงสุด และด้าน
พฤติกรรม ตามล าดบั  

1.6 การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ และดา้นการแสวงหาขอ้มูล ตามล าดบั  

2. ผลการวเิคราะห์เชิงอนุมาน 
สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า  

ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ช้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินค้าผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า สามารถท านายความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติ  
มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.356 และในดา้นพฤติกรรม มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.310 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ และดา้นความเห็นอกเห็นใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์พบว่า สามารถท านายความภกัดีต่อตราสินคา้ในดา้นทศันคติ มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.450   
และในดา้นพฤติกรรม มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.345   

สมมติฐานท่ี 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้  และ 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถท านายความภกัดีต่อตราสินคา้  ในดา้นทศันคติ มีค่า Adjusted R 
Square (R2) เท่ากบั 0.622 ในดา้นพฤติกรรม มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.476 

สมมติฐานท่ี 4 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และ
ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้ท่ีมีอิทธิพลต่อดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร้์านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถท านายการตดัสินใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.394 

สมมติฐานท่ี 5 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือในการให้บริการ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจ และดา้นความเห็นอก 
เห็นใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถท านายการตดัสินใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.398 
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สมมติฐานท่ี 6 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้  และ 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถท านายการตดัสินใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.476 

สมมติฐานท่ี 7 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นทศัคติ และดา้นพฤติกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อดา้น
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ คุณภาพการบริการ คุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค 
มิลคแ์ลนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถท านายการตดัสินใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่า
เท่ากบั 0.387 
 

6. อภิปรายผล  
 สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า  
ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม เน่ืองจากการกระตุน้และส่ือสารต่อตรา
สินค้าให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีดี ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการสามารถใช้แยกแยะสินค้าของคู่แข่งขนัทางธุรกิจได้ ทั้ง
คุณสมบติั คุณประโยชน์ และการสร้างคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑ ์ลว้นมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของร้านในระยะยาวได้ ซ่ึงสอดคล้องกับIsoraite (2018) กล่าวว่า คุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ์คุณประโยชน์ และคุณค่าของผลิตภณัฑ์ เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของบริษทั ใช้
เป็นตวัวดัมูลค่าตวัสินคา้ ถึงแมว่้าสินคา้และบริการนั้นจะเป็นสินคา้และบริการประเภทเดียวกนั ท าให้ภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑท่ี์ดีจึงมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านความเห็นอกเห็นใจ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ทัศนคติและด้านพฤติกรรม 

คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม เน่ืองจากการมีเมนูอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีมี
ความหลากหลาย การตกแต่งร้านท่ีสวยงาม พนกังานท่ีให้บริการมีความรู้ความสามารถในการแนะน าผลิตภณัฑ์  
การสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค และการเอาใจใส่เป็นอย่างดี ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตรา
สินคา้นั้นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ramya (2019) กล่าวว่า รูปลกัษณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ
อุปกรณ์การส่ือสาร เป็นส่ิงผูรั้บบริการสามารถสัมผสัไดต้ั้งแต่คร้ังแรกท่ีใช้บริการ เป็นจุดเร่ิมตน้ในสร้างความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  

สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ และด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม 
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คุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินค้าผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรม เน่ืองจากการใส่ใจในเร่ืองคุณภาพและ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีคุณภาพ การสร้างความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง การคงซ่ึงมาตรฐานการบริการและใส่ใจในรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ยอ่มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือและสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ของร้านไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพกัต์สุดา พฒัน์คุม้ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้สก๊อต(SCOTT) พบว่า ตรา
สินคา้สก๊อตเป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑท่ี์มีขอ้มูลฉลากเคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะ วนั/เดือน/ปี ท่ีหมดอาย ุอยา่งชดัเจน รวมทั้ง
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใชเ้ป็นของขวญัไดทุ้กโอกาส คุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับจึงมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 
แก่ผูซ้ื้อ 

สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า และ
ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้ ท่ีมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในตราสินคา้ รวมทั้ง
การสร้างเอกลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับทั้งในเร่ืองคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์รวมไปถึงการบริการท่ีไดรั้บ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของFoster (2016) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์น ้ าแร่อามิดิส (กรณีศึกษา บริษทั บินตงัเทรดดิ้ง) พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สามารถสะทอ้นการมุ่ง
ตอบสนองต่อพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคท่ีเนน้ประโยชน์ของน ้าแร่จะช่วยในการสร้างความสดช่ืนไดดี้คือ
การมอบผลลพัธ์ท่ีส าคญัในการตดัสินใจซ้ือจากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑน์ ้าแร่อามิดิส   

สมมติฐานที่ 5 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเช่ือถือในการให้บริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมั่นใจ และด้านความเห็นอกเห็นใจ 
ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการให้ความส าคญัต่อรูปลกัษณ์ภายนอกของร้าน ไดแ้ก่ การตกแต่ง
ร้านท่ีสวยงาม ประกอบกบัการมีเมนูขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลาย การสร้างความเช่ือมัน่และการสร้าง
ความเช่ือถือ รวมไปถึงการให้บริการของพนักงานท่ีเป็นมืออาชีพ ย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า การบริการเป็นการของบริษทั
ตอ้งเป็นไปเพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงัตอ้งปรับตวัเขา้กบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ส าหรับความน่าเช่ือถือของบริษทัไม่ใช่ปัจจยัหลกัเพียงประการเดียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

สมมติฐานที่ 6 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ และด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑร้์านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนดข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตท่ีดี การสร้างภาพลกัษณ์ท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัและ
จดจ าในตราสินคา้ และการควบคุมดูแลให้ไดม้าตรฐานท่ีคงท่ีในทุกขั้นตอนของการบริการ ลว้นเป็นคุณลกัษณะ
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และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลลิตวดี คงขวญั (2559) 
ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ื้อไดใ้ช้
คุณค่าตราสินคา้มาเป็นปัจจยัเพื่อช่วยในการตดัสินใจ คุณภาพท่ีผูบ้ริโภคไวว้างใจจึงเป็นสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพ ยอ่มเป็นส่ิงกระตุน้ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมของคนในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 7 ความภักดีต่อตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านทัศคติ และด้านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อด้าน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า คุณภาพการบริการ คุณค่าตราสินค้า ท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค 
มิลค์แลนด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลคแ์ลนด์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการเพ่ิมการรู้จกัและรักษาระดบัมาตรฐานการให้บริการ การรับฟัง
ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภค น ามาซ่ึงปรับปรุงคุณภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารของร้านอย่างสม ่าเสมอ จะเป็นการกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือและความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของBisschoff and Bester (2018) ไดศึ้กษาเร่ือง
อิทธิพลของความภกัดีต่อตราสินคา้และโภชนาการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมของเด็กชาวแอฟริกาใต ้
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีทศัคติต่อการบริโภคการด่ืมน ้ าอดัลม รวมทั้งการกระตุน้ในตราสินคา้จะสามารถสร้างความ
มัน่ใจ ความภกัดีต่อตราสินคา้และความน่าเช่ือถือ ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าอดัลมของเด็กชาวแอฟริกาใต้
เพ่ิมสูงขึ้น 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ผูป้ระกอบการควรหมัน่ดูแลและใส่ในการสร้างมาตรฐานของตราสินคา้ผ่านการคงมาตรฐาน
ในเร่ืองของรสชาติในทุกเมนู หมัน่วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการคง
ความเป็นเอกลกัษณ์ของวตัถุดิบ รสชาติ กล่ิน การสัมผสั ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ให้โดดเด่นได ้

(2) ผูป้ระกอบการควรส่งเสริมการขายผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ไดแ้ก่ การออกบูท
เพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์และการบริการภายในร้าน การส่งเสริมกลยุทธ์ในทางส่ือสังคมออนไลน์ การสร้าง
ภาพลกัษณ์ในเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบและการบริการท่ีเป็นมืออาชีพภายในร้าน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อเป็นขอ้มูลเชิงลึกในการพฒันา

กลยทุธ์ในมิติต่างๆ  
(2) ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น ความถ่ีในการใชบ้ริการ ค่าใชจ้่ายในการซ้ือต่อ

คร้ัง เวลาท่ีใชบ้ริการ เพ่ือใชก้ าหนดรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคให้เกิดความเหมาะสม  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าและขวญัก าลงัใจของพนกังานองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัชลบุรี 2) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อขวญัก าลงัใจ  และความตั้งใจ
คงอยู่ของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ พนักงานองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี จ านวน 350 คน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวน และค่าการถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัชลบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจและความตั้งใจคงอยู ่อยูใ่นระดบัมาก ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัก าลงัใจและความ
ตั้งใจคงอยู ่อยูใ่นระดบัมาก และ 2) ภาวะผูน้ า ผูน้ าแบบช้ีน า ผูน้ าแบบสนบัสนุน และผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อขวญัก าลงัใจและความตั้งใจคงอยู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ า/ ขวญัก าลงัใจ/ ความตั้งใจคงอยู/่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study were 1) to study the level of leadership of employees of local administrative 
organization in Chonburi province and 2) to examine the impact of leadership on morale and intention to stay of 
employees of local administrative organization in Chonburi province. Samples were 350 employees of local 
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administrative organization in Chonburi province. The questionnaire was used for data collection and statistics 
used to analyze data included percentage, average mean, standard deviation, t-test, multiple regression analysis. 
 The findings indicated that 1) employees of local administrative organization in Chonburi rated 
leadership at high level, and 2) leadership in dimension of directive, supportive, and achievement–oriented had 
positive influences on both morale and intention to stay at a significance level of 0.05. 
 
Keywords: Leadership / Morale / Efficiency / Intention to Stay / Local Administrative Organization 
 

ความเป็นมาของปัญหา 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทส าคัญและมีความแตกต่างกันออกไป                       

จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะและความรู้ของขา้ราชการและพนกังานเพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจจากองคก์รส่วนกลางมาสู่
ระดบัทอ้งถ่ิน การบริหารงานท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคมในทอ้งถ่ินนั้น ๆ โดยอาศยัหลกัการกระจายอ านาจและ
ให้อิสระแก่ทอ้งถ่ินเพ่ือปกครองตนเองซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซ่ึงวางหลกัการและเจตนารมณ์
อย่างชัดเจนให้มีการกระจายอ านาจให้กบัทอ้งถ่ิน โดยเน้นให้ทอ้งถ่ินมีสิทธิในการปกครองตนเอง มีอิสระใน         
การก าหนดทิศทางในการบริหารทอ้งถ่ินของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางดา้นการบริหาร
ก าลงัคนและงบประมาณ ทั้งน้ีเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน และเป็นท่ีมาของการตรา
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

การท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นผูน้ าหรือผูน้ าองคก์รเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั เพราะงาน
ทั้งหลายจะสัมฤทธ์ิผลไดห้รือไม่ ผูบ้ริหารหน่วยงานราชการมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจอ านวยการต่าง ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ท างานอย่างเต็มความสามารถเกิดประสิทธิผล และองคก์ารสามารถ
บรรลุถึงผลส าเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบัความร่วมมือร่วมใจของผูป้ฏิบติังาน การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานอย่างสมานฉันท์นั้นจะบงัเกิดไดก็้ต่อเม่ือผูบ้ริหารองคก์ารเขา้ใจถึงความตอ้งการของ
มนุษยแ์ละสามารถเลือกใชวิ้ธีจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความมัน่ใจ มีขวญัและก าลงัใจ และเกิดความรู้สึกท่ีจะอุทิศ
ตนเพื่องานอย่างถูกตอ้ง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารมากท่ีสุดอย่างหน่ึงคือ ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูท่ี้
ผูกพนักลุ่มเขา้ดว้ยกนั และกระตุน้ให้ผูร่้วมงานมีขวญัก าลงัใจ และแสดงความสามารถสูงสุดเพื่อสร้างผลงานได้
อย่างเต็มท่ี ผูน้ าเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการท างานต่าง ๆ  จนประสบผลส าเร็จ ดงันั้นความเป็นผูน้ านับเป็นปัจจยั
ส าคัญอย่างหน่ึงในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความเจริญหรือความเส่ือมของ
หน่วยงาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งตระหนักถึงพฤติกรรมความเป็นผูน้ าเพื่อท่ีจะประพฤติปฏิบติัต่อเพื่อน
ร่วมงานและบุคลากรในองคก์ารให้เหมาะสมกบัภารกิจในส่วนท่ีรับผิดชอบ และเป็นผูท่ี้เลือกใชพ้ฤติกรรมหรือ
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน จึงสามารถพฒันาหน่วยงานให้มี
ความเจริญกา้วหนา้ได ้

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
Kurt & White, 1930 ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผูน้ าในปี ค.ศ. 1930 พบว่า ผูน้ ามี 3 แบบคือ 

พฤติกรรมของผูน้ าแบบเผด็จการ (autocratic style) มีพฤติกรรมการท างานแบบรวมอ านาจในการตัดสินใจ  
ก าหนดวิธีการท างานอย่างชดัเจน มีการควบคุมผูบ้งัคบับญัชาอย่างใกลชิ้ด ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (democratic 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

640 

style) มีกระจายอ านาจในการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดง
ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีอิสระในการท างาน และผูน้ าแบบเสรีนิยม (laissez faire style) คือ การปล่อยให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการท างานอยา่งเตม็ท่ี ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นเพียงผูดู้แล ไม่เขา้มาเก่ียวขอ้งและมีบทบาท
ในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

Stogdil & Coons, 1940 ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการก าหนดพฤติกรรมกลุ่ม ( initiating structure) 
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีให้ความส าคญัผลส าเร็จของงาน สร้างกฎระเบียบกฎเกณฑก์ารประเมินผลงาน และ
พฤติกรรมแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (considerations) หมายถึง การให้ความส าคญักบั ความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความห่วงใยต่อความสัมพนัธ์ ใส่ใจกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

Rensis, 1961 ได้สรุปรูปแบบพฤติกรรมของผู ้น ามี 2 ประเภท คือ ผู ้น าแบบมุ่งงาน ( job-centered 
behavior) และพฤติกรรมแบบมุ่งคน (employee-centered behavior) 

Robert House, 1971 ไดแ้บ่งพฤติกรรมผูน้ าออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. ผูน้ าแบบช้ีน า (directive leadership) คือ ผูน้ าท่ีก าหนดมาตรฐานตารางเวลาในการปฏิบติังาน 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัไวอ้ยา่งเคร่งครัด และแจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทราบว่าคาดหวงัผลงานอะไรจาก  พวกเขา 

2. ผูน้ าแบบสนับสนุน (supportive leadership) คือ ผูน้ าท่ีเอาใจใส่ความเป็นอยู่และความตอ้งการ
ส่วนบุคคลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นเพื่อนร่วมงานและดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั จะท าให้
บรรยากาศของการท างานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

3. ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (participative leader) คือ ผูน้ าท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ ผูน้ าจะปรึกษาหารือขอค าเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานมาประกอบการตดัสินใจของผูน้ า 

4. ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ (achievement-oriented leadership) ผูน้ าท่ีก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพยายามท าให้บรรลุผลส าเร็จ มีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง สร้างความคาดหวงัสูง
ต่อความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ท างานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 

งานวิจัยท่ีผ่านมาไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูน้ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (รุ่งนภา วงคสุ์วรรณ, 2559) จงัหวดัสงขลา (วิไล วชัฤทธ์ิ, 2561) จงัหวดัอุดรธานี 
(อรอุมา สินธุพันธ์ , 2561) จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน (ธนสรร ธรรมสอน, 2558) จังหวัดในพ้ืนท่ี                 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (นพดล ไชยสุระ , 2561) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าในภาพรวม แต่งานวิจยัน้ีจะมุ่งเนน้ผลของภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูน้ าแบบช้ีน า ผูน้ าแบบ
สนับสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และผูน้ าแบบเน้นความส าเร็จ ท่ีมีต่อขวญัก าลงัใจและความตั้งใจคงอยู่ของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล ในจงัหวดัชลบุรี เพื่อท่ีจะสร้างขวญัก าลงัใจ และความตั้งใจคงอยู่ของพนักงาน เพื่อความส าเร็จใน                   
การบริหารงาน การอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี 

2. เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพลภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจ และความตั้งใจคงอยู่ ของพนกังานองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี 
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สมมติฐาน 
 1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีอยูใ่นระดบัมาก 

2. ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อขวญัก าลงัใจและความตั้งใจคงอยูข่องพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัชลบุรี 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นท าวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ดว้ยวิธีการส ารวจ (survey research method) 
และวิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างานในองคก์รปัจจุบนั รายได ้สถานท่ีท างาน และจ านวนพนกังานในองคก์รโดยประมาณ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ า โดยลกัษณะของขอ้ค าถามจะแบ่งตามภาวะผูน้ า 4 แบบ คือผูน้ า
แบบบงการ ผูน้ าแบบสนบัสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ ดดัแปลงจาก Robert House 
(2514) ศิริภทัร ดุษฎีวิวฒัน์ (2555)  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับขวญัก าลงัใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2 ด้าน คือ ด้านขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดดัแปลงจาก พชัรี  คงดี (2556)  พระชรอ  ยากองโต (2561) และดา้นความตั้งใจคงอยู่  
ดดัแปลงจาก ปฏิญญา ป่ินทอง (2561) วรางคณา ชนะเคน (2559) 

 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเภท
ทัว่ไป และประเภทวิชาการ ในจงัหวดัชลบุรี  จ านวน 2,575  คน จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี
จ านวน 86 แห่ง 

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประเภททัว่ไป และประเภทวิชาการ ใน
จงัหวดัชลบุรี ใช้การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรการหาขนาดแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนด
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 
1973, pp. 727-728) ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมควรมีจ านวน 346.22 ราย ผูวิ้จยัจึงเก็บตวัอย่างจ านวน 350 
ชุด และแจกแบบสอบถามไปท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัชลบุรี โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก (convenience sample)  

 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่  1 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.90 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี คิดเป็น               
ร้อยละ 40.90 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.60 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.30 ระยะเวลา
การท างานในองคก์รปัจจุบนันอ้ยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 รายได ้15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.40 
ท างานอยู่เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 64.60 และมีจ านวนพนักงานในองค์กรโดยประมาณ 200 คน ขึ้นไป คิดเป็น             
ร้อยละ 39.20 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ  

เพศ   
 ชาย 123 35.10 
 หญิง 227 64.90 
รวม 350 100.00 
อาย ุ   
 ต ่ากว่า 30 ปี  101 28.90 
 30 - 39 ปี 143 40.90 
 40 – 49 ปี 73 20.90 
  50 ปี ขึ้นไป 33 9.40 
รวม 350 100.00 
สถานภาพ   
           โสด 205 58.60 
           สมรส 129 36.90 
           หมา้ย/หยา่ร้าง 16 4.50 
รวม 350 100.00 
ระดบัการศึกษา   
            ต ่ากว่าปริญญาตรี 69 19.70 
            ปริญญาตรี 218 62.30 
            ปริญญาโท 63 18.00 
รวม 350 100.00 
ระยะเวลาการท างานในองคก์รปัจจุบนั    

นอ้ยกว่า 3 ปี 154 44.00 
3 – 6 ปี 83 23.70 
7 – 10 ปี 41 11.70 
10 ปี ขึ้นไป 72 20.60 

รวม 350 100.00 
รายได ้   
            นอ้ยกว่า 15,000 บาท    121 34.60 

15,000 – 25,000 บาท 159 45.40 
25,001 – 35,000 บาท  51 14.60 
35,001 – 45,000 บาท 15 4.30 
45,001 บาท ขึ้นไป     4 1.10 

รวม 350 100.00 
สถานท่ีท างาน   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 17 4.90 
เทศบาล 226 64.60 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 107 30.50 

รวม 350 100.00 
จ านวนพนกังานในองคก์รโดยประมาณ   

 ต ่ากว่า 50 คน 97 27.70 
 50 – 100 คน 46 13.10 
 100 – 200 คน 70 20.00 
 200 คน ขึ้นไป 137 39.20 

รวม 350 100.00 
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 ส่วนที ่2 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลภาวะผู้น าของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการส ารวจระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดา้นภาวะผูน้ าแบบช้ีน า พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็น
ดว้ยกบัการมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้ าแบบช้ีน า อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.82) ดา้นภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างนั้นเห็นดว้ยกบัการมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้ าแบบสนบัสนุน อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.72) ดา้นภาวะผูน้ าแบบมี
ส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตวัอย่างนั้นเห็นดว้ยกบัการมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.69) 
ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนั้นเห็นดว้ยกบัการมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้ าแบบมุ่งเน้น
ความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.64)  
 ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับขวัญก าลังใจและความตั้งใจคงอยู่ ของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผลการส ารวจระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามด้านขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงาน พบว่า                      
กลุ่มตวัอย่างนั้นเห็นดว้ยกบัการมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.98) ดา้นความตั้งใจคงอยู่ 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็นดว้ยกบัการมีความตั้งใจคงอยู ่อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.89)  
 ส่วนที ่4 : ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 

ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อขวญัก าลงัใจและความตั้งใจคงอยู่ของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัชลบุรี 

 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยต่อภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ภาวะผูน้ า 
ขวญัก าลงัใจ ดา้นความตั้งใจคงอยู่ 

B t B t 
1. ผูน้ าแบบช้ีน า .110 2.001* .848 2.027* 
2. ผูน้ าแบบสนบัสนุน .229 2.939* .117 3.700* 
3. ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม .136 1.527 .249 1.871 
4. ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ .301 4.922* .155 4.640* 

*p <.05  
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อขวญัก าลงัใจและความตั้งใจคงอยู่ ของพนักงานองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวนสามดา้น ซ่ึงดา้นขวญัก าลงัใจ
ในการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาจากค่าคะแนนมาตรฐานโดยเรียงจากมากไปน้อยดังน้ี ผูน้ าแบบมุ่งเน้น
ความส าเร็จ (β=0.301) เป็นอนัดบั 1 ผูน้ าแบบสนบัสนุน (β= 0.229) เป็นอนัดบั 2 ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (β= 0.136) 
เป็นอันดับ 3 ผูน้ าแบบช้ีน า (β= 0.110) เป็นอันดับ 4 ด้านความตั้งใจคงอยู่ สามารถพิจารณาจากค่าคะแนน
มาตรฐานโดยเรียงจากมากไปน้อยดงัน้ี ผูน้ าแบบช้ีน า  (β=0.848) เป็นอนัดบั 1 ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (β= 0.249) 
เป็นอนัดบั 2 ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ (β= 0.155) เป็นอนัดบั 3 ผูน้ าแบบสนบัสนุน (β= -0.117) เป็นอนัดบั 4 
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การอภิปรายและสรุปผล 
 จากการศึกษา สามารถน ามาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
ชลบุรี โดยเรียงจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ ผูน้ าแบบสนบัสนุน ผูน้ าแบบช้ีน า ตามล าดบั  

ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อความตั้งใจคงอยูข่องพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัชลบุรี โดยเรียง
จากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ผูน้ าแบบช้ีน า  ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ ผูน้ าแบบสนบัสนุน ตามล าดบั 

จึงเห็นไดว่้าภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จคือการท่ีผูน้ าก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย  สร้างความมี
มาตรฐานดา้นความเป็นเลิศสูงแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสรรหาวิธีการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งการตั้งความคาดหวงัต่อผูร่้วมงานดว้ยการแสดงความมัน่ใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะสามารถปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานสูงไดส้ าเร็จ เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ กฤษดา น่วมจิตร์ (2558) ท่ีท าการวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน : 
กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้น
ความส าเร็จมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร และส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cepiku & Mastrodascio (2019) ซ่ึงพบว่าผู ้น า ท่ี มีพฤติกรรมมุ่งเน้นงานมี
ความส าคญัอยา่งมากในการบริหารงานขององคก์รเทศบาลในประเทศอิตาลี 

งานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นงานราชการท่ีตอ้งด าเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนด 
จึงตอ้งมีผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมแบบช้ีน าท่ีจะคอยส่ังการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ท างานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
แบบแผน มีวิธีการท างานท่ีชดัเจน คอยควบคุมการปฏิบติังานอย่างใกลชิ้ด จดัเวลาการท างานและประสานงาน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พวงเพชร บรรลุ (2557) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากบัขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าแบบช้ีน ามี
ความสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานมากท่ีสุด 

นอกจากนั้ นย ังต้องมีพฤติกรรมผู ้น าแบบสนับสนุน ท่ีให้ความสนใจกับความต้องการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้การสนบัสนุน มีพฤติกรมท่ีผู ้ร่วมงานสามารถเขา้ถึงไดง้่าย ให้ความเสมอภาคและให้ความ  
นับถือต่อศักด์ิศรีของผูร่้วมงานคนอื่น ๆ จะเป็นการสร้างขวญัก าลังใจให้กับพนักงานให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมความตั้งใจคงอยู่ให้กบัพนกังาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิริภทัร ดุษฎีวิวฒัน์ (2555)                
ท่ีท าการวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังาน
ใหญ่ ท่ีพบว่า พฤติกรรมผูน้ าแบบสนบัสนุนส่งผลในทางบวกต่อขวญัและก าลงัใจของพนกังาน  

 

ข้อเสนอแนะการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจยัท่ีได้สรุปและอภิปรายผล ผูวิ้จยัมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะน า เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ 
ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรในเร่ือง
ของภาวะผูน้ า โดยมีแนวทางการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับผูบ้ังคบับัญชาในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถใช้ทกัษะภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ให้มากย่ิงขึ้น 
โดยพฒันาทกัษะผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จซ่ึงจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฒันาทกัษะ
ในการตดัสินใจ การควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพฒันาความสามารถในการด าเนินงานราชการต่าง ๆให้กบั
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ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้สามารถควบคุม ก ากบั ดูแลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ วิธีการและตาราง
การท างาน มีการพฒันาทักษะในเร่ืองของบุคลิกภาพในการเป็นผูน้ า เพ่ิมความมั่นใจในตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค ์สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมีความสามารถในการสนบัสนุนให้
ผูบ้งัคบับญัชามีขวญัก าลงัใจในการท างาน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีแนวทางการบริหารท่ีสามารถ
เสริมสร้างความเป็นผูน้ าในแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เช่น มีการมอบอ านาจการตดัสินใจในภารกิจต่าง ๆ ให้แก่
ผูใ้ต้บังคบับัญชา เปิดโอกาสให้ได้มีการเรียนรู้ท่ีจะออกแบบวิธีการท างานเป็นของตนเอง ภายใต้กรอบของ
ระเบียบ กฎหมาย จะเป็นการเสริมสร้างทกัษะในการเป็นผูน้ า การด าเนินกิจการหรือโครงการต่าง ๆ ตอ้งก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน มีการตรวจสอบความกา้วหน้า และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  สนับสนุนให้มี
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถเสนอความเห็น 
และน าความคิดเห็นท่ีดีไปใชใ้นการท างาน มีกิจกรรมเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร จะช่วยลดความ
ขดัแยง้ในองคก์รสร้างความผูกพนัให้แก่พนกังานกบัองคก์รเพื่อเพ่ิมขวญัก าลงัใจและระดบัความตั้งใจคงอยูข่อง
พนกังาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัขยายไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและเป็นแนวทางในการพฒันา
ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย และไดข้อ้มูลเชิงลึกมากกว่า เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล แลว้น ามาเปรียบเทียบถึงความคิดเห็นของรูปแบบภาวะผูน้ าของ
กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะไดมี้การพฒันาให้ตรงเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษทั 
อาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั (2) พฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั
(3) คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษทั  อาซาฮี-ไทย 
อลัลอย จ ากดั กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานของบริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั จ านวน 240 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบบัเท่ากบั 0.90 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย                                                                                                                    
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ                      
ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั 
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) พฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-
ไทย อลัลอย จ ากัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (3) คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม           
การท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั ประกอบดว้ย ดา้นความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม ด้านเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี         
ด้านลักษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ด้านลักษณะงานท่ีส่งเสริมความ
เจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก
ลกัษณะและปลอดภยั ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์เท่ากับ 0.567 
สามารถพยากรณ์ได ้ร้อยละ 56.70 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, พฤติกรรมการท างาน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study (1) the quality of work life in the operations department 

Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. (2) working behavior in the operations department Asahi-Thai Alloy Co., Ltd.                           
(3) quality of work life affects working behavior in the operations department Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. with 
samples of 240 people. The research instrument was a questionnaire with a reliability of 0.90. The statistics used 
for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation and the multiple linear regression 
analysis. The results of the research revealed that (1) the overall quality of work-life of operation staff at Asahi-
Thai Alloy Co., Ltd. had the opinion at a moderate level. (2) the overall working behavior of the operating staff 
Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. had an opinion at a high level. (3) the quality of work-life effected working behavior 
of operating staff Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. consisted of the balance between work and life as a whole, the side 
provides opportunities for operators to develop their knowledge and abilities as well, the nature of the work based 
on the law or the justice process, the nature of the work that promotes the growth and stability of the operator, 
the compensation fair and sufficient and the environmental characteristics and safety were statistical significance 
at 0.05 based on the hypothesis with a coefficient of 0.567 which could forecast 56.70 percent 
 
Keywords: Quality of work life, Working behavior 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในการท างานนั้นมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอย่างย่ิง อาจกล่าวไดว่้าการท างานเป็นส่วนหน่ึงของ
การด าเนินชีวิตท่ีปฏิบติัมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกบังานในสังคมอุตสาหกรรม คาดกนัว่า
มนุษยใ์ชเ้วลาของหน่ึงในสามของการด าเนินชีวิต อยูใ่นโรงงานหรือส านกังาน ซ่ึงคนกลุ่มวยัแรงงานเป็นกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็น
กลุ่มประชากรท่ีภาครัฐและเอกชนตอ้งให้ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ และให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในปัจจุบนั
คนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการท างาน ตอ้งท างานเพื่อให้การด าเนินชีวิตด ารงอยูไ่ด ้และตอบสนองความตอ้งการ
ทางพ้ืนฐานของมนุษย ์คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน กล่าวคือ ท าให้เกิดความรู้สึกพอใจ
ต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกพอใจต่องาน และท าให้เกิดความรู้สึกพอใจต่อองคก์าร นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมใน
เร่ืองสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญกา้วหน้าต่อหน้าท่ีการงาน มีการพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคก์าร 
ยงัช่วยลดปัญหาการมาท างานสาย การขาดงาน การลาออก ช่วยลดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการท างาน พนกังานให้ความ
ร่วมมือต่อองคก์ารเตม็ท่ี เตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์าร และยงัส่งเสริมให้ไดผ้ลผลิตท่ีดีทั้งคุณภาพ
และปริมาณผลผลิต 
 บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากัด เป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายเก่ียวกับอุปกรณ์การประปาทุกชนิด 
ตั้งอยู่ท่ี 9/23 หมู่ 7 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอยสุขสวสัด์ิ 78 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ            
มีบุคลากรทั้งหมด 942 คน มีพนกังานฝ่ายปฎิบติังาน 553 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคล บริษทั อาซาฮี-ไทย อลัลอย 
จ ากดั ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2563) เน่ืองจากบริษทัมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น จึงไดมี้การเพ่ิมก าลงัการผลิต เพ่ือท า
ให้ต้นทุนทางการผลิตลดลง ท าให้ผู ้ปฏิบติังานมีชั่วโมงการท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมจ านวนผลิตต่อชั่วโมงให้           
มากขึ้น ท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเหน่ือยลา้จากการปฏิบติังาน เป็นผลท าให้ผูป้ฏิบติังานลาหยุดงานเพ่ิมขึ้น             
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มาปฏิบติังานสายเน่ืองจากความเหน่ือยลา้ จากการส ารวจ พบว่า พนกังานมีการหยุดงานเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
24.95% มาปฏิบติังานสาย คิดเป็นร้อยละ 38.87% ของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน เป็นเหตุท าให้ผลิตงานไม่ไดต้าม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จนท าให้มีการส่งช้ินส่วนไปยงัลูกคา้ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัเห็นถึงความส าคญัของคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญั 
และส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการท างาน ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่า คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรม
การท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั อย่างไร และขอ้มูลจากผลการศึกษาน้ี 
สามารถน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพื่อ
ลดปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เป็นผลดีต่อองคก์าร และช่วยส่งผลต่องานและระบบงานให้ดีย่ิงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั 
 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั 
 (3) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังานบริษทั
อาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างาน 
 Walton, R.E. (1975 อา้งถึงใน ปฏิมา ถนิมกาญจน์ เสาวลกัษณ์ จิตต์น้อม และเพ็ญพร ปุกหุต , 2560) 
คุณภาพชีวิตการท างานประกอบไปดว้ย ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะ
และปลอดภยั ด้านเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี ด้านลกัษณะงานท่ี
ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทาง
สังคมของผูป้ฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยรวม ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง 
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการท างาน 
 Baruch, B.D. (1968 อา้งถึงใน ธนกร สิริธร, 2559) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการท างานไวว่้า 
พฤติกรรมการท างาน หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกเพ่ือตอบโตส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงในขณะปฏิบติังานซ่ึงสามารถสังเกต
วดัได้ตรงกัน ไม่ว่าการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตาม ซ่ึง
พฤติกรรมการท างานประกอบไปดว้ย ดา้นการเพ่ิมผลผลิต ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน ดา้นการให้ความ
ร่วมมือต่อองคก์าร ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์าร 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธนกร สิริธร (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และบุคลิกภาพท่ี
ส่งผลต่อความปลอดภยัในการท างานของแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาแรงต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในโรงงานยา่น
มหาชยัจงัหวดัสมุทรสาคร มีพฤติกรรมการท างาน โดยรวมดา้นการเพ่ิมผลผลิต ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์าร พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
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 วาริณี โพธิราช (2558) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามงกุฏราช
วิทยาลยั พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ลูกจา้งในมหาวิทยาลยัฯ มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

       ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย 
อลัลอย จ ากดั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานฝ่ายปฏิบติังานบริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั จ านวน 
553 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคล บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2563) 
  กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรใช้สูตรส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane 
(1973) ดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ท าให้สามารถค านวณหาขนาดตวัอย่างท่ีได ้
232 โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ดว้ยการแจกในช่วงประชุมก่อนเขา้ท างานในตอนเช้า ทั้งหมด 260 ชุด 
ไดรั้บกลบัคืนมา 256 ชุด แลว้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม มีความสมบูรณ์ทั้งหมด 243 ชุด 
และเพื่อให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 240 คน 

พฤติกรรมการท างาน 
1. ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
2. ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร 
3. ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

องคก์าร 
ดดัแปลงแนวคิดของ Baruch, B.D. 

(1968) อา้งถึงใน ธนกร สิริธร. (2559). 
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 
3. ดา้นเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้

ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและ

ความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
5. ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือ

กระบวนการยติุธรรม 
6. ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดย

ส่วนรวม 
 ดดัแปลงแนวคิดของ Walton, R.E. (1975).  

อา้งถึงใน ปฏิมา ถนิมกาญจน์ เสาวลกัษณ์ จิตตน์อ้ม 
และเพญ็พร ปุกหุต. (2560). 
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  4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถาม
ให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (validity) ไดค้่าเท่ากบั 0.90 หลงัจากนั้นไดน้ า
แบบสอบถามท่ีปรับแกไ้ขเรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 ชุด ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 ซ่ึงแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้ค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างาน 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะให้ผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัไดแ้สดงความคิดเห็นอื่นๆ 
โดยในส่วนท่ี 2 และ 3 แบบสอบถามการวิจยัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
       4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานฝ่าย
ปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั จ านวน 240 คน มีวิธีการด าเนินการ ดงัน้ี (1) ผูวิ้จยัขอหนงัสือจาก 
มหาวิทยาลยัธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยงักรรมการผูจ้ดัการ บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั เพื่อขอ้เก็บ
ขอ้มูลกบัพนกังานฝ่ายปฎิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอยจ ากดั (2) น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง (3) น าขอ้มูลท่ีเก็บไดม้าค านวณค่าทางสถิติ และ (4) น าขอ้มูลทางสถิติท่ีไดม้าวิเคราะห์ผล สรุปผล และ                    
อภิปรายผล 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติ ความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 
    ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั 
    ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั 
ซ่ึงในส่วนท่ี 2 และ 3 ใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean:x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมี
เกณฑใ์นการพิจารณาระดบัค่าคะแนนเฉล่ียของตวัแปร แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.21–5.00  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41–4.20  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61–3.40  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81–2.60  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00–1.80  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี -ไทย อลัลอย 
จ ากดั โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์สถิติ (Multiple Regressions Analysis) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5. ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี-ไทย 
อัลลอย จ ากัด 
 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษทัอาซาฮี -ไทย              
อลัลอย จ ากัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 2.92, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาตามรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีมีความคิดเห็นล าดบัแรก คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.34, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับ                         
การท างานโดยส่วนรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = 3.26, S.D. = 0.40) และล าดับสุดท้าย คือ                    
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅ = 2.39, S.D. = 0.50) ตามล าดบั 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี-ไทย                 
อัลลอย จ ากัด 
 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี -ไทย  
อลัลอย จ ากดั ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.82, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
ดา้นท่ีมีความคิดเห็นล าดบัแรก คือ ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
(x̅ = 4.00, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
(x̅ = 3.76, S.D. = 0.60) และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน มีค่าความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅ = 3.69, S.D. = 0.54) ตามล าดบั 
 3. การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทั 
                 อาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั (ภาพรวม) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  
Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี (Constant) .608 .244  2.490 .013   
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (X1) -.100 .046 -.141 -2.192 .029 .451 2.216 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 
(X2) -.224 .065 -.232 -3.460 .001 .413 2.422 
3. ดา้นเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันา
ความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี (X3) .364 .061 .290 5.929 .000 .779 1.284 
4. ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโต
และความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน (X4) .111 .053 .110 2.096 .037 .670 1.493 
5. ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมาย
หรือกระบวนการยติุธรรม (X5) .256 .078 .194 3.269 .001 .527 1.898 
6. ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน
โดยส่วนรวม (X6) .514 .071 .430 7.255 .000 .528 1.894 

R = 0.753*, R2 = 0.567, Adj. R2 = 0.556, F = 50.848 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม ด้านเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานได้พฒันาความรู้
ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ดา้นลกัษณะ
งานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-
ไทย อลัลอย จ ากดั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิพยากรณ์เท่ากับ 0.567 สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 56.70 และเขียนสมการพยากรณ์ พฤติกรรม          
การท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั ไดด้งัน้ี 
 Y = คุณภาพชีวิตการท างาน Y = 0.680 + 0.514 (ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดย
ส่วนรวม X6) + 0.364 (ดา้นเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี  X3) + 0.256 
(ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม X5) + 0.111 (ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริม
ความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน X4) - 0.100 (ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ X1) 
- 0.224 (ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั X2)  
 สรุปว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม ดา้นเปิดโอกาส
ให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี  ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือ
กระบวนการยุติธรรม ด้านลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน                          
ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย ส่งผลต่อพฤติกรรม                  
การท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   

6. อภิปรายผล  
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอา
ซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากัด จาก
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดัโดยรวมมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาริณี โพธิราช (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิต
การท างานของลูกจา้งในมหาวิทยาลยัมหามงกุฏราชวิทยาลยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัพ้ืนฐานทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม ดา้นสภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกนั ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ          
ปานกลาง 
 2. ระดับพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด                               
จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด                   
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนกร สิริธร (2559) ได้ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัในการท างานของ
แรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาแรงต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชยัจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ดา้นการ
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เพ่ิมผลผลิต ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
องคก์ารโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3. คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-
ไทย อลัลอย จ ากดั จากการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบั
การท างานโดยส่วนรวม ดา้นเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี ดา้นลกัษณะ
งานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความ
มัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั โดย
ส่วนรวม ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั ดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์การ ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองค์การ และดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนกร สิริธร (2559) 
พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัในการท างานของ
แรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษาแรงต่างดา้วสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชัยจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจยั
พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน และบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัความปลอดภยัในการท างาน
ของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาแรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร                       
เม่ือพิจารณารายตวัแปรพบว่ามีตวัแปร 4 ตวั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของแรงงานต่างดา้ว: กรณีศึกษา               
แรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชัยจงัหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ด้านการเพ่ิมผลผลิต ด้านความ
สม ่าเสมอในการท างาน ด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์การ และด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์การ 
ตามล าดบั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย 
จ ากดั พบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ทั้งสองดา้น
น้ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือเทียบกบัดา้นอื่น พบว่าอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรน าไปพิจารณาปรับปรุง โดยให้มีการพิจารณาพนกังานรายวนัท่ี
ปฏิบติังานมาเป็นเวลาหลายปี มีโอกาสปรับเป็นพนกังานประจ า เพื่อให้พนกังานรู้สึกว่ามีความเจริญกา้วหนา้ใน
หน้าท่ีการงาน และให้ความส าคญักบัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย อีกทั้งควรปรับสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ดี
ขึ้น ไม่ให้มีฝุ่ นละอองและควนัพิษ ปรับอุณหภูมิภายในท่ีท างานไม่ให้ร้อนมากจนเกินไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น และยงัก่อให้เกิดผลดีท่ีจะพฒันาองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นผูน้ าท่ีเหนือชั้นต่อไป 

(2) จากการศึกษา พฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย 
จ ากดั พบว่า ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือเทียบกบัดา้นอื่น ๆ พบว่าอยู่
ในล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการอาจมีการเพ่ิมเบ้ียขยนัเป็นแรงจูงใจในการมาปฏิบติังาน ภายใตไ้ม่ขาดงาน 
ไม่มาท างานสาย ไม่เกิดอุบติัเหตุ หรือใชกิ้จกรรมเขา้มาเป็นแรงกระตุน้ ดว้ยการมีดาวและเดือนในองคก์ารเป็น
พนักงานดีเด่น และขึ้นป้ายประจ าปี เป็นสีสันในองค์การ เพ่ือไม่ให้พนักงานรู้สึกเกิดความเคร่งเครียดในงาน          
ท าให้พนกังานมาท างานอยา่งสม ่าเสมอ โดยส่งผลดีต่อองคก์าร 
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(3) จากการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบติังาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั พบว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับน้อย สอดคล้องกับขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ว่าอากาศร้อน มีควนัพิษกระจายเต็มพ้ืนท่ี 
ห้องน ้ าไม่เพียงพอกบัพนกังาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรน าไปพิจารณาปรับปรุงเร่ืองควนัพิษเป็นล าดบัแรก เพ่ือ
สุขภาพของพนกังาน ปรับช่องระบายลมให้มากขึ้น เพ่ือให้อากาศภายในมีการถ่ายเทใดดี้ขึ้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะฝ่ายปฏิบติังาน เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป จึง
ควรท าการศึกษาทุกฝ่ายในองคก์าร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละฝ่ายมีคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผล
ต่อพฤติกรรมการท างานเป็นอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารไดน้ าผลไปพิจารณาปรับปรุงพฒันาในแต่ละ
ฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ารต่อไป 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นควา้งานวิจัยเร่ืองศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน บริษทัอาซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากัด ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์  จาก  
ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวสัด์ิ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าให้ค  าปรึกษา และตรวจสอบงานวิจยัให้ส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ผูจ้ดัท าขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านของมหาวิทยาลยัธนบุรีตามท่ีท่านไดถ้่ายทอดวิชาความรู้ให้
ตลอดระยะเวลาท่ีไดศึ้กษาเรียนรู้ตามหลกัสูตรและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน ขอขอบพระคุณกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัอา
ซาฮี-ไทย อลัลอย จ ากดั คุณพงศกัด์ิ จินดาสุข ท่ีให้ความอนุเคราะห์อนุญาติให้ท าการเก็บขอ้มูลภายในองคก์ารได ้
และขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีสละเวลากรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เป็นส่วนส าคญัอย่างย่ิงในงานวิจัยคร้ังน้ี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณทุกคนใน
ครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ นกัศึกษารุ่นพี่ และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ท่ีสนบัสนุนในการท างานวิจยัน้ีจนสมบูรณ์ และ
ขอขอบคุณมิตรภาพดี ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการศึกษาหลกัสูตรน้ี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยวตัถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเข้า
รับประทานอาหารในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชค้ิวอาร์โคด้ใน
ร้านอาหารในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างคือ ผูเ้ขา้รับประทาน
อาหารในร้านอาหาร ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จ านวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างดว้ยวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติแบบเส้นทางก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด
บางส่วน (Partial Least Square: PLS) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SmartPLS 3.3.2 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการเขา้รับประทานอาหารในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถ่ีในการเขา้รับประทานอาหาร 
ทุกวนัร้อยละ 47 ประเภทของร้านอาหารท่ีเข้ารับประทานคือ ร้านอาหารทั่วไป ร้อยละ 64.5 จ านวนผูเ้ข้า
รับประทานอาหารส่วนใหญ่ คือ 2-3 ท่าน ร้อยละ 57.5 และประเภทการช าระเงินส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเงินสด 
ร้อยละ 68 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านคิวอาร์โคด้ พบว่า ทศันคติมีผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน
คิวอาร์โคด้ ในดา้นทศันคติต่อการใชง้าน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลคือ การรับรู้คุณประโยชน์ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง อิทธิพลทางสังคม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ความง่ายในการใชง้านไม่ส่งผลต่อทศันคติต่อการใช้
งานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โมเดลสมการโครงสร้างสามารถอธิบายผลของความตั้งใจในการใชค้ิวอาร์โคด้ใน
ร้านอาหารไดร้้อยละ 59.3 
 
ค าส าคัญ: คิวอาร์โคด้ การยอมรับเทคโนโลยี  
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ABSTRACT 
 The purpose of the research is to 1) understand the consumer’s behavior in restaurants around Bangkok, 
Thailand 2) study the factors, which influenced intention to use of QR code in restaurants. The research 
methodology applied descriptive and inferential statistics to describe and analyze. The sample size is 200 and 
using questionnaire as a tool to collect data. Structural equation modeling had been used and tested by Smart PLS 
3.3.2. The finding shows that consumer’s behavior tends to visit a restaurant on daily basis (47%), type of 
restaurant is general store (64.5%), number of participants is 2-3 persons (57.5%), and payment type is cash 
(68%) 2) Factors influenced intention to use of QR code is attitude towards using. Also, factors affected to attitude 
towards using is perceive usefulness, self-efficacy, social influence but perceived ease of use not affected to 
attitude towards using. The structural equation modeling can describe the effect of behavioral intention to use QR 
code is 59.3%.  
 
Keywords: QR code, Technology Acceptance Model  
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 นวตักรรมเป็นส่ิงหน่ึงท่ีถูกยอมรับโดยกวา้งขวางถึงปัจจยัหลกัในการพฒันาธุรกิจให้เติบโตทั้งในระดบั
องค์กรและระบบเศรษฐกิจ (Garud, 2013) ประโยชน์ของนวตักรรมสามารถจ าแนกออกเป็นด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการบริหารจดัการภายในองคก์ร อย่างไรก็ตาม
นวตักรรมน ามาพร้อมความเปล่ียนแปลง ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งมองเห็นความส าคญัและปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัธุรกิจ มิฉะนั้นธุรกิจอาจสูญเสียประสิทธิภาพในการแข่งขนั ในทางกลบักนันวตักรรมมอบโอกาสทางธุรกิจใน
การสร้างตลาดและขยายฐานลูกคา้เช่นเดียวกนั 
 ภาคธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีบทบาทส าคญัย่ิงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากรายงาน              
การวิเคราะห์ของ Wongnai (2019) พบว่า ประเทศไทยมีร้านอาหารท่ีลงทะเบียนพานิชยจ์ านวน 320,000 ร้านคา้ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 26.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ร้านอาหารในปัจจุบนัอยูใ่นภาวะการแข่งขนัท่ีสูง 
การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภณัฑ์และประสบการณ์เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีช้ีขาดถึงความอยู่รอด                  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การส่ังอาหารและช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด การจองโต๊ะล่วงหน้าผ่าน                  
แอปพลิเคชนั เป็นตน้ ช่วยให้ร้านอาหารลดตน้ทุนในการบริหารจดัการ เพ่ิมความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และเพ่ิม
รายไดผ้า่นช่องทางการขายออนไลน์ และเป็นการสร้างคุณค่าส าหรับผูบ้ริโภค  
 จากการคน้ควา้และวิจยัพบว่า งานวิจยัในดา้นการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ในการส่ังอาหารใน
ร้านอาหารยงัมีปริมาณน้อย หน่ึงในงานวิจยัท่ีพยายามท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคในร้านอาหารต่อการใชง้านการส่ัง
อาหารผา่นแทบ็แล๊ต พบว่า การรับรู้คุณประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ และความเขา้กนัไดก้บัวิถี
ชีวิตส่งผลอย่างย่ิงต่อความตั้งใจในการใช้งาน (Suarez, 2018) งานวิจัยน้ีเป็นไปเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ                     
การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ผลของ                   
การวิจัยจะช่วยขยายขอบเขตด้านทฤษฏีและทางบริหารเพื่อให้ผูป้ระกอบการน าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีไปประยกุตแ์ละต่อยอดทางธุรกิจ 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

659 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเขา้รับประทานอาหารในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้ งใจในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 
  

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฏีจ านวนมากในรอบทศวรรษท่ีผา่นมาพยายามอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค เร่ิมตน้
จากทฤษฏีการตอบสนองอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) โดย Fishbein (1979) ทฤษฏีการแพร่
นวตักรรม Roger (1983) ทฤษฏีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม Bandura (1986) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model) ของ David (1989) ดังภาพท่ี 1 และทฤษฏีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ Venkatesh และคณะ (2003) เป็นตน้ แต่
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกัส าคญัสองประการ 
คือ การรับรู้คุณประโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถึง การรับรู้ระดับปัจเจกบุคคลในการเช่ือว่าระบบใด
ระบบหน่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานของเขาเหล่านั้นได ้อีกปัจจยัหน่ึงคือ การรับรู้การใช้งานง่าย หมายถึง 
การรับรู้ระดบัปัจเจกบุคคลในการเช่ือว่าระบบใดระบบหน่ึงสามารถท าไดโ้ดยปราศจากความพยายามทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ (Davis, 1985) จากงานวิจยัของ Davidและคณะ (1989) พบว่า ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่าง     
การรับรู้คุณประโยชน์ต่อความตั้งใจในการใชง้าน เช่นเดียวกบัความง่ายในการใชง้าน   
 แมว่้าปัจจยัภายในดา้นการรับรู้คุณประโยชน์และการใชง้านง่ายจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน แต่
ว่าปัจจยัภายนอกนบัว่ามีส่วนส าคญัเช่นเดียวกนั ดงังานวิจยัของ Venkatech และคณะ (2003) อธิบายถึงขอ้จ ากดั
ของแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีดั้ งเดิม ส่งผลต่อมาให้มีการน าเอาปัจจัยภายนอก อาทิ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และอิทธิพลทางสังคม มาอธิบายทศันคติและความตั้งใจในการใชง้าน 
 อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ระดบัการรับรู้ของปัจเจกบุคคลถึงความส าคญัของผูอ้ื่นท่ีมีผลต่อการใช้งาน
ระบบใหม่ๆ (Venkatesh et al., 2003) อา้งอิงถึง Gao และคณะ (2018) พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์โค๊ดในการช าระเงินในประเทศจีน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Handarkho (2019) 
พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลทางออ้มต่อการยอมรับการช าระเงินผา่นสมาร์ทโฟนในร้านสะดวกซ้ือ  
 การรับรู้ความสามารถของตนเองถูกพบในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีส่วนขยาย ปัจจยัดงักล่าว 
ตรวจวดัระดับความสามารถท่ีปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของงานนั้นๆ (Venkatech et al., 2003) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chan และ Lu (2004) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลทางตรงต่อ                   
ความตั้งใจในการยอมรับการช าระเงินผา่นสมาร์ทโฟน 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 การรับรู้คุณประโยชน์ การง่ายต่อการใชง้าน อิทธิพลทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผล
ต่อทศันคติการใชง้าน การง่ายต่อการใชง้านส่งผลต่อการรับรู้คุณประโยชน์ ทศันคติส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชง้านคิวอาร์โคด้

ในร้านอาหารพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีเขา้รับประทานอาหารในร้านอาหารและใชค้ิวอาร์โคด้ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สุ่มตวัอยา่ง

ดว้ยวิธีสะดวกโดยใชโ้ปรแกรม G*Power 3.0.1.0 ไดจ้ านวน 200 ตวัอย่าง เป็นเคร่ืองมือในการค านวน ดว้ยระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
ใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะเลือกตอบ 

จ านวน 6 ขอ้   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเขา้รับประทานอาหารในร้านอาหาร เป็นลกัษณะ

เลือกตอบ จ านวน 6 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้คิวอาร์โค้ดประกอบด้วย                     

ข้อค าถามด้านการรับรู้คุณประโยชน์ 3 ข้อ ด้านความง่ายในการใช้งาน 3 ข้อ ด้านอิทธิพลทางสังคม 4 ข้อ                        
ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 3 ขอ้ ดา้นทศันคติต่อการใช้งาน 3 ขอ้และดา้นความตั้งใจในการใช้งาน                  
2 ข้อ รวมทั้งหมด 21 ข้อ น าแบบสอบถามไปตรวจสอบจ านวน 30 ตัวอย่างเพื่อให้ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค 
(Cronbach’s alpha) พบว่าอยู่ระหว่าง 0.70-0.90 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 0.60 และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา                
โดยใช ้IOC (Index of Item)  
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัน้ีท าการเก็บตวัอย่างจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานคิวอาร์โค๊ดในร้านอาหาร โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ไปยงัชุมชนเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊กผ่านการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ไปยงักลุ่มผูใ้ช้งาน                      
คิวอาร์โคด้ในร้านอาหาร ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลมิถุนายน-พฤศจิกายน 2563  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลงัจากไดรั้บแบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตอ้งและประมวลผลดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าทางสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดให้อยูใ่น

องคป์ระกอบเดียวกนัส่งผลให้ตวัแปรลดลง 
3. การทดสอบปัจจัยด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างก าลงัน้อยท่ีสุดเชิงส่วน (Partial Least Square 

Structural Equation Modeling; PLS) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรแผงภายนอกท่ีมีผลต่อตวัแปรแฝงภายใน               
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 (α = .05) เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน  

 

5. ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่             

เป็นเพศหญิง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 สถานะโสด
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 132 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 66 รายไดป้ระมาณ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ความถ่ีในการเขา้รับประทานอาหารทุก
วนั จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ประเภทของร้านอาหารท่ีรับประทานเป็นร้านอาหารทัว่ไป จ านวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.5 ความถ่ีในการส่ังอาหารออนไลน์ทุก 3 เดือน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 การเข้า
รับประทานอาหารส่วนใหญ่ 2-3 ท่าน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ช่องทางการช าระเงินส่วนใหญ่เป็นเงิน
สด จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68 การใชค้ิวอาร์โค๊ดส่วนใหญ่ท่ีจุดช าระเงิน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  
 

ตารางท่ี 1 ค่าน ้าหนกัตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ขององคป์ระกอบ ความตรงเชิงเหมือน 
   

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ค่าน ้าหนัก VIF 
ค่าความ

เช่ือมั่น (α) 
ค่าความเช่ือมั่นของ
องค์ประกอบ (CR) 

ความตรงเชิง
เหมือน (AVE) 

การรับรู้
คุณประโยชน์ 

PU1 0.907 3.02 
0.878 0.925 0.804 PU2 0.925 3.337 

PU3 0.857 1.908 

ความง่ายในการ
ใชง้าน 

PEOU1 0.909 2.881 
0.899 0.937 0.831 PEOU2 0.938 3.387 

PEOU3 0.888 2.45 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ค่าน ้าหนัก VIF 
ค่าความ

เช่ือมั่น (α) 
ค่าความเช่ือมั่นของ
องค์ประกอบ (CR) 

ความตรงเชิง
เหมือน (AVE) 

อิทธิพลทางสังคม 

SI1 0.742 1.662 

0.757 0.846 0.580 
SI2 0.820 1.812 
SI3 0.793 1.535 
SI4 0.682 1.269 

การรับรู้
ความสามารถของ

ตนเอง 

SE1 0.884 1.875 
0.722 0.844 0.648 SE2 0.872 1.969 

SE3 0.635 1.187 

ทศันคติต่อการใช้
งาน 

ATT1 0.923 3.075 
0.923 0.951 0.866 ATT2 0.938 3.925 

ATT3 0.930 3.581 
ความตั้งใจในการ

ใชง้าน 
BI1 0.944 2.217 

0.851 0.930 0.870 
BI2 0.920 2.217 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การวดั ดงัน้ี ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ของแต่ละตัวแปรสังเกตมีค่าระหว่าง 0.635 – 0.944 ซ่ึงมีบางตัวแปรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า 0.7 (Götz, Liehr-
Gobber, & Krafft, 2010) แต่เม่ือพิจารณาค่าท่ีได้จากความตรงเชิงเหมือน (Average Variance Extracted :AVE) 
ของแต่ละตวัแปรแลว้พบว่ามีค่ามากกว่า 0.50 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) จึงนับไดว่้าตวัแปรเหล่าน้ี
สะทอ้นถึงความสัมพนัธ์กนัภายในเป็นอย่างดีและสามารถอธิบายรูปแบบการวดัในองคป์ระกอบของตนไดเ้ป็น
อย่างดี ค่าอลัฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha) มีค่าระหว่าง 0.722 – 0.923 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 0.60 (Götz, Liehr-
Gobber, & Krafft, 2010) ค่าความเช่ือมั่นขององค์ประกอบ (Composite Reliability :CR) มีค่าระหว่าง 0.844 – 
0.951 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ตอ้ง
มีการทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตวัแปรสังเกตท่ีจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัเองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยพิจารณาจากค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor :VIF) ควรมีค่าต ่ากว่า 5.00 
(Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017) ซ่ึงเม่ือพิจารณาตารางท่ี 1 พบว่า ค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวนอยู่
ระหว่าง 1.187 – 3.925 สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด หมายความว่า โมเดลสมการโครงสร้างส าหรับการวิจยัคร้ัง
น้ีไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)  
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การทดสอบสมมติฐาน 
   

ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐาน Path Coefficient (β) t-value p-value ผลการทดสอบ 

H1 รับรู้คุณประโยชน์ -> ทศันคติ 0.339 4.487 *0.000 ยอมรับ 
H2  ง่ายต่อการใชง้าน -> ทศันคติ 0.142 1.929 0.054 ไม่ยอมรับ 
H3  อิทธิพลทางสังคม -> ทศันคติ 0.226 3.839 *0.000 ยอมรับ 
H4  รับรู้ความสามารถของตนเอง - >ทศันคติ 0.242 2.856 *0.004 ยอมรับ 
H5  ง่ายต่อการใชง้าน -> รับรู้คุณประโยชน์ 0.749 20.793 *0.000 ยอมรับ 
H6 ทศันคติ -> ความตั้งใจในการใชง้าน 0.770 25.068 *0.000 ยอมรับ 

*P-Value < 0.05 

 

แผนภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดบางส่วน แสดงปัจจยัท่ีส่งผล 
ต่อความตั้งใจในการใชง้านคิวอาร์โค๊ดในร้านอาหาร  

  
จากภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ทศันคติต่อการใชง้านอธิบายระดบัความ

ตั้ งใจในการใช้งานคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารได้ร้อยละ 59.3 (R2= 0.593) ซ่ึงอยู่ในระดับสูง และการรับรู้
คุณประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ร่วมกันอธิบาย
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ทัศนคติต่อการใช้งานได้ร้อยละ 65.2 (R2= 0.652) และความง่ายในการใช้งาน สามารถอธิบายการรับรู้
คุณประโยชน์ไดร้้อยละ 56.2 (R2= 0.562) 
 

6. อภิปรายผล  
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีมีต่อทศันคติต่อการใชง้าน พบว่า การรับรู้คุณประโยชน์ อิทธิพลทางสังคม 

และการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบั 
งานวิจยัของชญาภรณ์ คุม้ถ่ินแกว้ (2562) เก่ียวกบัการรับรู้คุณประโยชน์มีผลต่อการใชค้ิวอาร์โคด้ในการช าระเงิน 
และ Patil (2020) ท่ีท าการศึกษาการยอมรับการช าระเงินผา่นสมาร์ทโฟนในกลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศอินเดีย พบว่า 
อิทธิพลทางสังคมส่งผลอย่างย่ิงต่อทัศนคติการรับรู้ของผูบ้ริโภค ดังนั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องจัดสรร
งบประมาณและบุคคลากรเพ่ือสร้างการรับรู้ในวงกวา้ง อย่างไรก็ตามจากวิจยัน้ี พบว่า ความง่ายในการใช้งาน          
ไม่ส่งผลต่อทศันคติต่อการใช้งาน แตกต่างจากงานวิจยัก่อนหน้า อาทิ งานวิจยัของช านาญ เงินดี (2562) พบว่า 
ความง่ายเป็นปัจจยัส าคญัในการท าให้ผูใ้ชง้านเลือกใชบ้ริการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ ในร้านมนต์นมสด สาขา
เชียงใหม่ เม่ือพิจารณาความง่ายในการใช้งานคิวอาร์โค้ดไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน เน่ืองจากบุคคล
โดยทัว่ไปคุน้เคยและเขา้ใจการใชง้านคิวอาร์โคด้เป็นอยา่งดี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเน้นการช าระเงินสดและบตัรเครดิตในสัดส่วนท่ีสูง ดงันั้น
การส่งเสริมคิวอาร์โคด้ให้ไดรั้บการยอมรับมากขึ้นควรท าควบคู่ไปกบัช่องทางดงักล่าว โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ี
ส่งผลต่อทศันคติ อาทิ การรับรู้คุณประโยชน์ อิทธิพลทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นส่วน
ช่วยให้ผูใ้ชง้านมีทศันคติเชิงบวกและน าไปสู่การใชง้านจริงในท่ีสุด  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ความง่ายในการใชง้านมิไดส่้งผลต่อทศันคติต่อการใชง้านคิวอาร์โคด้ในร้านอาหาร เป็นท่ีน่า

สังเกตว่าในหลากหลายงานวิจยัก่อนหน้าพบ ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจยัหลกัในการยอมรับเทคโนโลยี 
ดงันั้นควรท าการวิจยัในดา้นอ่ืนเก่ียวกบัการประยุกต์คิวอาร์โค๊ด เช่น การช าระเงิน การตรวจสอบผลิตภณัฑ์เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานดงักล่าว 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติ ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล การตระหนกัรู้ใน
บริการสาธารณะ คุณภาพของบริการสาธารณะและความน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Service) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด
ท่ีผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีเคยใชบ้ริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นความไวว้างใจในรัฐบาล คุณภาพของบริการสาธารณะ และความน่าเช่ือถือ โดยร่วมกนัพยากรณ์ความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นร้อยละ 83.7 ในขณะท่ี
ปัจจยัดา้นทศันคติ ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ต การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ค าส าคัญ: บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์, การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะ, คุณภาพของบริการสาธารณะ 
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ABSTRACT 
 The study was aimed primarily to examine attitude, trust of Internet and government, awareness of public 
service, quality of public service and reliability influencing satisfaction toward e-government service of citizens 
in Bangkok. Close-ended questionnaires were verified with reliability and content validity for data collection.  
The samples consisted of 150 people who lived in Bangkok and used to implement the e-government service. 
Additionally, the inferential statistics used in the hypothesis testing was multiple regression analysis. The results 
showed that the factors influencing satisfaction toward e-government service of citizens in Bangkok with 
statistically significant at .05 were trust of government, quality of public service and reliability. These factors 
explained 83.7% of the influence on satisfaction toward e-government service of citizens in Bangkok.  However, 
attitude, trust of internet and awareness of public service did not affect the satisfaction toward e-government 
service of citizens in Bangkok. 
 
Keywords: E-government Service, Awareness of Public Service, Quality of Public Service 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 หน่วยงานภาครัฐทัว่โลกไดค้  านึงความส าคญัในการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ และกระบวนการต่างๆ 
ระหว่างภาครัฐกบัภาครัฐ ภาครัฐกบัภาคเอกชน ภาครัฐกบัภาคประชาชน รวมถึงภาครัฐกบัขา้ราชการ เจา้หน้าท่ี
ของรัฐ (Lavanya & Gayatri, 2015) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ซ่ึงการให้บริการ
ดงักล่าวนั้นเรียกว่า บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Service) โดยเป็นการให้บริการของภาครัฐแก่
ประชาชนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น บริการยื่นภาษีออนไลน์ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ อบรมใบขบัขี่
ออนไลน์ การจดัซ้ือจดัจา้ง การประมูล บริการพร้อมเพย ์และการให้บริการขอ้มูลข่าวสารภาครัฐ เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิม
การเขา้ถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงานของภาครัฐ และสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมากขึ้น (Alawneh, Al-Refai, & Batiha, 2013) ซ่ึงจากผลการจดัอนัดบัดชันีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-government Development Index) ปี พ.ศ. 2563 ขององคก์ารสหประชาชาติ จ านวน193 ประเทศทัว่โลก พบว่า 
ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 57 จากเดิมไดอ้นัดบัท่ี 73 เม่ือปี พ.ศ. 2561 ดีขึ้น 16 อนัดบั (ส านกังานพฒันารัฐบาล
ดิจิทลั, 2563) จากการจดัอนัดบัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการพฒันาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยงัคงถือว่า อยู่ในอนัดบัท่ีน้อยกว่าอีกหลายประเทศทัว่โลก ดงันั้น 
หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคญักบัการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารงานและการให้บริการ อนัเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่รัฐบาลดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง (ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั, 2563)  

นอกจากน้ี ในส่วนของดัชนีการมีส่วนร่วมอิ เล็กทรอนิกส์ (E-Participation Index: EPI) ท่ี เ ป็น                      
การประเมินแนวทางการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการก าหนด                  
ทิศทางการท างานของภาครัฐ พบว่า ภาครัฐไทยมีการเปิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก                  
ภาคประชาชนมากขึ้น ทั้งในการร้องเรียน ก าหนดนโยบาย ร่างกฎหมาย และการติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ
และการจดัซ้ือจดัจา้ง ส่งผลให้ประเทศไทยมีอนัดบัสูงขึ้นมากเช่นเดียวกนั โดยขึ้นจากอนัดบัท่ี 82 เม่ือปี 2561           
มาอยูอ่นัดบัที่ 51 ในปี 2563 โดยประเทศไทยยงัคงครองอนัดบัที่ 3 ของประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ซ่ึงจดัอยู่
อนัดบัท่ี 6 และมาเลเซีย อนัดบัท่ี 29 (ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั, 2563) จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า            
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การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบั
หน่วยงานภาครัฐ การท่ีประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในทั้งในการแสดงทศันคติ การก าหนดนโยบาย และ
การท างาน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงถือว่า การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ช่วยสนบัสนุนการมีส่วนร่วมนั้น เป็นมิติท่ีส าคญัมากของรัฐบาล (United Nations, 2018) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของประชาชน 

นอกจากน้ี ทัว่โลกไดเ้ผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 
19) ท่ีมีการระบาดคร้ังใหญ่ (World Health Organization, 2020) โดยประเทศไทยไดมี้การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2563) ส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใชบ้ริการหรือท าธุรกรรม
กับทางภาครัฐได้ชั่วคราว ทั้ งน้ี จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้ น รวมถึงแนวทางและทิศทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ือง                    
โดยปัจจุบนัหลายหน่วยงานของภาครัฐมีการให้บริการผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น เช่น กรมการขนส่ง
ทางบกมีการจดัอบรมเพื่อขอต่ออายใุบขบัขี่ออนไลน์ (E-learning) กรมสรรพากรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการยื่น
แบบช าระภาษีออนไลน์ หรือศูนยต์่อตา้นข่าวปลอม ประเทศไทยท่ีให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งอนัเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถแจง้เบาะแสข่าวปลอมทางหนา้เวบ็ไซตด์งักล่าวได ้เป็นตน้ จากขอ้มูลขา้งตน้
นั้น แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐไทยไดมี้การน าระบบเทคโนโลยีเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพใน               
การด าเนินการและช่วยพฒันาการให้บริการแก่ประชาชนไดห้ลากหลาย  

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ทัศนคติ (Attitude) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ (อัญชฎา                     
สายสนั่น ณ อยุธยา, 2559) และความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ต (Trust of Internet) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม                       
การยอมรับในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Kurfali, Arifoglu, Tokdemir, & Pacin, 2017) นอกจากน้ี                
จากการศึกษาของ Muhammad, Naguib, & Gias  (2017) พบว่า ความไวว้างใจในรัฐบาล (Trust of Government) มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลการวิจยัท่ีพบว่า การตระหนกัรู้ในบริการ
สาธารณะ (Awareness of Public Service) คุณภาพของบริการสาธารณะ (Quality of Public Service) และ                 
ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Alawneh et al., 
2013; Santa, MacDonald, & Ferrer, 2019)  

ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา ทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล                         
การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะ คุณภาพของบริการสาธารณะ และความน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีหน่วยงานภาครัฐจะสามารถน า
ข้อมูลไปพฒันาและปรับปรุงการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและตอบสนอง
ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี นักวิจัย นักวิชาการ และผูท่ี้สนใจสามารถน าผลของ                
การวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติ ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล การตระหนกัรู้
ในบริการสาธารณะ คุณภาพของบริการสาธารณะ และความน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (E-government Service) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวความคิดวิจัยในแผนภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่                                           
(1) ทัศนคติภายใต้แนวความคิดของ Verkijika & Wet (2018) (2) ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ต ภายใต้
แนวความคิดของ Kurfalı, Arifoglu, Tokdemir & Paçin (2017) (3) ความไวว้างใจในรัฐบาล ภายใตแ้นวความคิด
ของ Kurfalı, Arifoglu, Tokdemir & Paçin (2017) (4) การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะ ภายใตแ้นวความคิดของ 
Alawneh, Al-Refai & Batiha (2013) (5) คุณภาพของบริการสาธารณะ ภายใตแ้นวคิดของ Alawneh, Al-Refai & 
Batiha (2013) (6) ความน่าเช่ือถือ ภายใตแ้นวความคิดของ Santa, MacDonald, & Ferrer (2019) กบัตวัแปรตาม 
คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Service) ภายใตแ้นวความคิดของ Santa, 
MacDonald, & Ferrer (2019) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 แบบแผนการวิจัย 
  งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามปลายปิด
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยแบบสอบถามไดส้ร้างจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
  4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากรและตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ในหน่วยงานของภาครัฐ ไดแ้ก่  กรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต กรมขนส่งทางบก กรมการจดัหางาน และศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับขนาดตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชโ้ปรแกรม G*Power โดยมีค่า
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.1939001 ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนในการทดสอบประเภทหน่ึง 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 

0 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการใช้
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(Satisfaction of 
E-Government Service) 

การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะ 
(Awareness of Public Service) 

ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

ทศันคติ 
(Attitude) 

ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ต 
(Trust of Internet) 

ความไวว้างใจในรัฐบาล 
(Trust of Government) 

คุณภาพของบริการสาธารณะ
(Quality of Public Service) 
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(α) เท่ากบั 0.5 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 6 และอ านาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากบั 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้
ขนาดตวัอยา่งจ านวน 115 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งส ารองเพ่ิมรวมทั้งส้ินจ านวน 150 ตวัอยา่ง 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษางานวิจัยคร้ังน้ี แบบสอบถามเป็นลักษณะท่ีมีโครงสร้างแน่นอน (Structure-undisguised 

Questionnaire) ซ่ึงถูกสร้างขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยท่ีผ่านมา และผ่านการทดสอบ                                
การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการน านิยามเชิงปฏิบติัการและขอ้ค าถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่านพิจารณา จากผลการประเมิน 35 ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม พบว่า ค่าของดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item-objective Congruence Index) แต่ละขอ้ค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.67 – 1.00 คะแนน และ
มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 0.953 ซ่ึงมากกว่า 0.5 แสดงว่า ค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรและ
วตัถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงมีการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการวดั                  
ความสอดคลอ้งระหว่างค าถามและวตัถุประสงค์ไปทดลองแจกให้กบัตวัอยา่ง จ านวน 40 ชุด และน ามาวิเคราะห์
พบว่า ค าถามของแต่ละตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.899 – 0.967 ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ ์(Nunnally, 1978) 
  4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนท่ีเขา้มาใช้บริการ ณ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมขนส่งทางบก กรมการจดัหางาน และศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวนัท่ี 5-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงานดงักล่าว เป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐท่ีให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น บริการช าระภาษีส าหรับประชาชนทั่วไปและผูป้ระกอบการ 
บริการขอใบอนุญาตผูป้ระกอบการ บริการต่ออายใุบขบัขี่ บริการจดัหางาน และบริการจดัท าหนงัสือเดินทาง เป็น
ตน้ และคดัเลือกตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามท่ีก าหนดคุณลกัษณะไว ้ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเคยใชบ้ริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูวิ้จยัจะท าการเขา้ไปสอบถามเบ้ืองตน้ดว้ยค าถามคดักรองคุณสมบติัว่า “ท่านเคยใช้
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่” และท าการเลือกตวัอยา่งท่ีตอบว่า “เคยใชบ้ริการ” เท่านั้น จากนั้นผูวิ้จยัจึง
ไดข้อความร่วมมือในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม  

 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวน
ตวัอยา่งในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการกระจายตวัของตวัอยา่ง โดยแบ่งการเก็บตวัอยา่งหน่วยงานละ 30 ชุด เท่าๆ กนั 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage)                    
การแจกแจงจ านวน (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
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34.0 มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีรายได ้55,001 บาทขึ้นไป จ านวน 47 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีความถ่ีในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ นอ้ยกว่า 2 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และ
บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชง้านถ่ีมากท่ีสุด คือ บริการพร้อมเพย ์จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
 5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ คุณภาพของบริการสาธารณะ (Sig. = 0.000) ความน่าเช่ือถือ (Sig. = 0.027) และความไวว้างใจ
ในรัฐบาล (Sig. = 0.041) โดยท่ีคุณภาพของบริการสาธารณะ (ß = 0.536) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ (ß = 0.172) และความไวว้างใจในรัฐบาล 
(ß = 0.158) ตามล าดบั ส่วนทศันคติ (Sig. = 0.067) ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ต (Sig. = 0.111) การตระหนกัรู้ใน
บริการสาธารณะ (Sig. = 0.630) ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี สัมประสิทธ์ิการก าหนด R2 = 0.837 แสดงให้เห็นว่า ดา้นความไวว้างใจ
ในรัฐบาลดา้นคุณภาพของบริการสาธารณะ และดา้นความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 83.7 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 16.3 เป็นผล
สืบเน่ืองจากตวัแปรอื่นที่ไม่ไดน้ ามาศึกษา 

 
ตารางท่ี 1   การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุ 

R2 = 0.837, F= 122.242,*p<0.05  
 

6. อภิปรายผล  
 จากการวิจยัเร่ือง ทศันคติ ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะ 
คุณภาพของบริการสาธารณะและความน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในก ารใช้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าผลสรุปมาเช่ือมโยงกบังานวิจยัของทฤษฎี
และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนัเพ่ืออธิบายสมมติฐานและวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

ปัจจัย 
ความพงึพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

b S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 0.114 0.198 - 0.578  0.564 - - 
ทศันคติ -0.099 0.054 -0.076 -1.845  0.067 0.676 1.479 
ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ต 0.125 0.078 0.119 1.606  0.111 0.207 4.838 
ความไวว้างใจในรัฐบาล 0.157 0.076 0.158 2.065   0.041* 0.194 5.151 
การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะ 0.040 0.084 0.036 0.483    0.630 0.210 4.752 

คุณภาพของบริการสาธารณะ  0.080 0.080  0.536  7.364   0.000* 0.215 4.647 
ความน่าเช่ือถือ 0.082 0.082 0.172 2.237   0.027* 0.194 5.152 
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ทัศนคติไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาชนผูใ้ชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยู่ระหว่างเจเนอเรชั่นเอกซ์ (Gen X) และเบบ้ีบูมเมอร์ (Baby Boomer) 
โดยจากการส ารวจพบว่า กลุ่มเหล่าน้ีมกัมีทศันคติต่อการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตน้อยกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย                  
(Gen Y) และเจเนอเรชั่นแซด (Gen Z) (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) จึงส่งผลให้ทศันคติ 
ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลการวิจัยคร้ังน้ี ไม่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของอญัชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2559) ซ่ึงพบว่า ทศันคติส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ และ
งานวิจยัของ ธนากร สมรรคเสวี (2558) ท่ีพบว่า ทศันคติมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ตไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชาชนผูใ้ช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอกซ์และเบบ้ีบูมเมอร์ โดยจากการส ารวจพบว่า                  
กลุ่มบุคคลในช่วงอายดุงักล่าวมกัไม่มัน่ใจว่า การให้ขอ้มูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีความปลอดภยัหรือ
สามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2561) โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรากร เลิศสุภนิมิตต์ (2557) ซ่ึงพบว่า 
ปัจจัยความไว้วางใจมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภค และงานวิจัยของ Kurfali et al. (2017) ท่ีพบว่า                      
ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ความไว้วางใจในรัฐบาลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาชนผูใ้ช้บริการรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ไวว้างใจในการใชบ้ริการของภาครัฐ และมีความเช่ือว่า ภาครัฐจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นล าดบัแรก ดงันั้น จึงมีความไวว้างใจในความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Alawneh et al. (2013) 
ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจยั
ของ Muhammad et al. (2017) ท่ีพบว่า ความไวว้างใจในรัฐบาลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ 

การตระหนกัรู้ในบริการสาธารณะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชาชนผูใ้ชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอกซ์และเบบ้ีบูมเมอร์ โดยจากการส ารวจพบว่า              
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ของประชาชนกลุ่มดงักล่าวไม่คล่องตวันกัหากเทียบกบักลุ่มอื่นๆ จึงอาจ
ส่งผลให้ไม่ไดเ้กิดค านึงถึงขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์หรือการมีอยู่ของบริการสาธารณะผ่านระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์มากนัก โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวอาจให้ความส าคัญกับปัจจัยอ่ืนๆ โดยผลการวิจัยคร้ังน้ี                   
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alawneh et al. (2013) ท่ีพบว่า การตระหนักรู้ในบริการสาธารณะมีอิทธิพลต่อ            
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

คุณภาพของบริการสาธารณะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญัอย่างย่ิงกบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้บริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ โดยมีความคาดหวงัว่า 
หน่วยงานภาครัฐจะสามารถให้ขอ้มูลการบริการท่ีชัดเจนและเขา้ใจง่าย รวมถึงสามารถท าธุรกรรมผ่านระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Alawneh et al. 
(2013) ซ่ึงพบว่า คุณภาพของบริการสาธารณะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงงานวิจยัของอคัรเดช ป่ินสุข  และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ซ่ึงพบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาชนท่ีใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีความเช่ือถือในกระบวนการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัทุกคร้ังท่ี
ใช้บริการ รวมถึงมีความถูกตอ้งและความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ Santa et al., (2019) ซ่ึงพบว่า ความน่าเช่ือถือส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนภทัร จอมแก้ว (2560) ท่ีพบว่า ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อ             
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกูเกิล (Google) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาข้างตน้ พบว่า คุณภาพของบริการสาธารณะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน           
การใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ                    
ผูใ้ห้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นคุณภาพของบริการสาธารณะ โดยการพฒันา
ระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า และใช้
งานง่าย ซ่ึงท าให้ประชาชนผูใ้ช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าธุรกรรมต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ปัจจยัรองอนัดบัสอง คือ ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐผูใ้ห้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์            
ควรให้ความส าคญัในปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ                
โดยการแสดงขอ้มูลการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกตอ้งทุกคร้ังท่ีประชาชนใชบ้ริการ มีการให้บริการตรงกบั
ความคาดหวงัของประชาชน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

(3) ปัจจยัรองอนัดบัสาม คือ ความไวว้างใจในรัฐบาลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้ น หน่วยงานภาครัฐผู ้ให้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความส าคญัในการสร้างความไวว้างใจในรัฐบาล โดยการพฒันาระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐควรให้บริการโดยมุ่งเนน้ให้ความส าคญัสูงสุดแก่ประชาชน และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ล าดบัแรกก่อนทุกเร่ือง ซ่ึงน าไปสู่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ของภาคประชาชน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจควรศึกษาเฉพาะเจาะจงประเภทของบริการภาครัฐในประเทศ

ไทย เช่น บริการอบรมใบขบัขี่ออนไลน์ บริการจองคิวท าบตัรประชาชนออนไลน์ เป็นตน้ เพื่อ ให้ไดผ้ลลพัธ์              
การวิจยัเชิงลึกเจาะจงเฉพาะรายประเภทของการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และ
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เป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจยัไปปรับปรุงการให้บริการและสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ในประเภทต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นผูใ้ห้บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2) ผูท่ี้สนใจควรศึกษาเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูบ้ริโภค โดยจ าแนกตามเจเนอเรชัน่ เน่ืองจาก ผูบ้ริโภค
แต่ละเจเนอเรชั่นอาจมีพฤติกรรมในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน
ให้สอดคลอ้งหรือสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีใชบ้ริการอิเลก็ทรอนิกส์ในแต่ละช่วงอาย ุ

 

8. กติติกรรมประกาศ 
  งานวิจยัเร่ือง ทศันคติ ความไวว้างใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล การตระหนักรู้ในบริการสาธารณะ 
คุณภาพของบริการสาธารณะและความน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Service) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก 
ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ซ่ึงไดใ้ห้ค  าแนะน า ความรู้ และขอ้ปฏิบติัต่างๆ ส าหรับ
แนวทางในการด าเนินการวิจยั รวมถึงการตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องในงานวิจยั ตลอดจนแนวทางขอ้ช้ีแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้งานวิจยัในคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารย์
ทุกท่านท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผูวิ้จยั ท าให้ผูวิ้จยัสามารถน าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมาไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
Regulatory Impact Assessment (RIA) เป็นกระบวนการประเมินผลกระทบของนโยบายภาครัฐว่า

เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ร่ิมตน้ สร้างภาระต่อการปฏิบติัหรือไม่ โดยใชก้ารประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพื่อประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ของ
มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมลด็ถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน เป็นมาตรฐานท่ีบงัคบัใชต้ั้งแต่ พ.ศ. 
2560 มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการปนเป้ือนอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัย ลดการเกิด
โรคมะเร็งในผูบ้ริโภค การศึกษาน้ีใชวิ้ธีประมาณตน้ทุนท่ีเกิดกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภาครัฐและผูป้ระกอบการ 
และผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคตระหนักรู้จากการลดความเส่ียงของการไดรั้บสัมผสัสารก่อมะเร็งน้ี โดยวดัจาก                
ความเต็มใจจ่าย ซ่ึงใช้วิธีใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีสมมติเหตุการณ์ (contingent valuation method: CVM) 
รูปแบบค าถามปลายเปิด (open-ended question) และใช้ Logistic regression ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ              
ความเต็มใจจ่าย  ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนโดยรวมประมาณ 69.73 ลา้นบาทต่อปี หรือประมาณ 6.14 บาทต่อ
กิโลกรัม และเม่ือเปรียบเทียบกบัความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภค (n=397) ต่อถัว่ลิสงปลอดภยั 1 กิโลกรัม พบว่า
ผู ้บริโภคยินดีจ่ายส่วนเพ่ิมถึง 31.87 บาท แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อการจัดการลดการปนเป้ือนของ                             
อะฟลาทอกซินในถั่วลิสง สูงกว่าภาระท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานในผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น
มาตรฐานบงัคบัฉบบัน้ียงัคงสามารถด าเนินต่อไปได ้ 

 
ค าส าคัญ: ตน้ทุน, ความปลอดภยัอาหาร, มาตรฐานสินคา้เกษตร 
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ABSTRACT 
 Regulatory Impact Assessment (RIA) is the process of impact evaluation on the public policy whether 
it fulfils the original objectives and impede any implementation or not by, part of it, using the evaluation of cost 
and benefit incurred. The aim of this study is to evaluate cost and benefit arise from the implementation of the 
Thai Agricultural Standard on Peanut Kernel: Maximum Level of Aflatoxin, which has been enforced since B.E. 
2560 (2017) to control the aflatoxin contamination in peanut to the safe level, reducing the cancer incidence in 
consumer. The methods used were the estimation of cost incurred to the stakeholders both government and the 
producers, whereas the benefit was estimated by using the willingness to pay (WTP) method to measure the 
perception of the consumers from reduced risk of exposure to the carcinogen. The methods used to calculate the 
WTP was open-ended contingent valuation methods and logistic regression. The result found that the total cost 
incurred was about 69.73 million Baht or 6.14 Baht per 1 kilogram of peanut. Comparing to, the willingness to 
pay from 397 respondents was about 31.87 Baht for 1 kilogram of peanut additional to the current market price. 
This indicated that the respondents paid attention and recognize the effort to reduce the aflatoxin-contaminated 
peanut, greater than the burden cost borne to the stakeholders. Hence this mandatory measure could be sustained. 
 
Keywords: cost, food safety, Thai Agricultural Standard 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ความปลอดภยัอาหารเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกให้ความส าคญั ภาครัฐของทุกประเทศจ าเป็นตอ้งมีมาตรการ
ในการก ากับดูแลกระบวนการผลิตอาหารเพื่อคุ ้มครองความปลอดภัยของประชากรในประเทศ  อย่างไรก็ดี  
การก าหนดมาตรการการก ากบัดูแลความปลอดภยัอาหารเพื่อปกป้องสุขอนามยัของผูบ้ริโภค อาจส่งผลให้เกิด
อุปสรรคทางการคา้ ซ่ึงอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ในการออกมาตรการของภาครัฐใดๆ                    
จึงควรมีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย (regulatory impact assessment; RIA) อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายว่าเป็นไปตามเป้าหมายและไดป้ระโยชน์คุม้ค่ากับ
ตน้ทุนท่ีสูญเสียไป และควรปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีกลุ่มประเทศพฒันาแลว้มีการใชอ้ย่าง
แพร่หลาย เช่น Food Standards Agency ของสหราชอาณาจกัร (2018) สหภาพยุโรป (2020) และประเทศสมาชิก
กลุ่มองคก์ารเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) (2020)  

ส่วนประกอบหน่ึงในการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย คือการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ดา้น
ความปลอดภยัอาหาร ซ่ึงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (2007) ได้ให้คู่มือแนวทางใน            
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ดา้นความปลอดภยัอาหารให้ประเทศต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นให้
เห็นว่าการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ดา้นความปลอดภยัอาหารเป็นประเด็นท่ีค่อนขา้งซับซ้อน เน่ืองจาก
อนัตรายท่ีเกิดกับอาหารมีโอกาสเกิดได้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต (production chain) และในแต่ละ
ขั้นตอนมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายภาคส่วน ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบของมาตรการดา้นความ
ปลอดภยัอาหารจึงเป็นหวัขอ้ท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั
อาหารของประเทศไทยให้เหมาะสม ใช้ทรัพยากรของภาครัฐทั้งงบประมาณและก าลงัคนอย่างมีประสิทธิภาพ            
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ไม่ก่อให้เกิดเป็นภาระแก่ภาคเอกชนผูป้ฏิบติั แต่ยงัคงประโยชน์ในการปกป้องผูบ้ริโภคจากความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภยั   

ในการศึกษาน้ีผู ้วิจัยมุ่งเน้นไปยังมาตรการการควบคุมสารพิษจากเช้ือรา (mycotoxin) ท่ี ช่ือว่า                          
อะฟลาทอกซิน ซ่ึงเป็นอันตรายท่ีมีผลต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์รุนแรง ทั้ งผลต่อระบบภูมิคุ ้มกันและ                          
การก่อให้เกิดมะเร็ง และผลิตภณัฑ์ท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เมล็ดถัว่ลิสง เน่ืองจากจากรายงานการศึกษาโดยส านักงาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (2554) พบว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไทยนิยมบริโภค ท าให้
เป็นอาหารท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงสูง ดว้ยเหตุน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ภายใตพ้ระราชบญัญติั
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ได้มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ส าหรับเมล็ดถั่วลิสง: 
ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702-2557) เป็นมาตรฐานบงัคบั และมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ 6 มกราคม 
2560 ซ่ึงมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั (key stakeholders) ไดแ้ก่ ภาคการผลิตท่ีถูกบงัคบัให้ปฏิบติัตาม 
ภาครัฐท่ีก ากบัดูแล และภาคผูบ้ริโภคท่ีบริโภคถัว่ลิสง  

ในปี พ.ศ. 2563 น้ีไดมี้การบงัคบัใช้มากกว่า 3 ปี จึงเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการประเมินขอ้มูลท่ี
เกิดขึ้นจากการบงัคบัใช ้ทั้งดา้นตน้ทุน และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในการปกป้องผูบ้ริโภคจากการปนเป้ือนของ
สารพิษจากเช้ือราชนิดน้ี ว่าเป็นไปตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดหวงัหรือไม่ หรือจ าเป็นต้องมี                    
การปรับปรุงขอ้ก าหนดให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยผูวิ้จยัจะน าแนวทางการประเมินผลประโยชน์และตน้ทุน (cost-
benefit evaluation) เพ่ือประเมินความคุม้ค่าของการบงัคบัใชม้าตรฐานฉบบัน้ี โดยมีขอบเขตเฉพาะการประเมินผล
กระทบของมาตรฐานดา้นเศรษฐกิจเท่านั้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือประเมินตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจากการบงัคบัใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมลด็ถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนด
ปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702-2557)  

(2) เพ่ือประเมินผลประโยชน์จากการบงัคบัใช้มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนด
ปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702-2557)  

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Adinolfi และคณะ (2016) ระบุว่ามาตรการดา้นความปลอดภยัอาหารสร้างให้เกิดตน้ทุนต่อทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีอยูใ่นห่วงโซ่อุปทานอาหาร จึงเป็นความจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีการด าเนินการน้ีจะตอ้งย ัง่ยืนได ้นัน่คือ
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการน ากฎระเบียบของภาครัฐไปปฏิบติัโดยภาคเอกชนมีความสมเหตุสมผล ผูบ้ริโภคเขา้ถึงอาหาร
ปลอดภยัไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม ดงันั้นการประเมินมาตรการความปลอดภยัอาหารดว้ยเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์
จึงเป็นแนวทางท่ีไดรั้บความสนใจมากย่ิงขึ้นในปัจจุบนั ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่              
(1) การวดัในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน โดยการวดัความเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีลดลง (risk-risk analysis) จ านวนชีวิตท่ี
สูญเสียลดลง (health-health analysis) (2) การวดัในรูปแบบผสม โดยวดัเฉพาะด้านต้นทุนในรูปแบบตัวเงิน              
โดยวิธีวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน (cost effectiveness analysis; CEA) และ (3) การวดัในรูปแบบตัวเงิน                 
โดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis; CBA) ซ่ึงการประเมินต้นทุนของการปฏิบัติ 
สามารถวดัไดจ้ากตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดกบัผูผ้ลิตในการพฒันาเขา้สู่มาตรการความปลอดภยัอาหาร การสูญเสียทาง
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สังคมท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างส่วน เกิดผู ้บริโภคและส่วนเกินของผู ้ผลิตท่ีเกิดขึ้ นจากมาตรการ                   
ความปลอดภยัอาหาร และตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต เป็นตน้ ในขณะท่ี                 
การประเมินผลประโยชน์สามารถใชวิ้ธีวดัตน้ทุนการเจ็บป่วย (cost of illness; COI) ท่ีลดลง ซ่ึง COI น้ีครอบคลุม
ทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยตรงและตน้ทุนโดยออ้ม เช่น การสูญเสียรายได ้จากการเป็นโรคท่ีเกิดจากอาหาร 
หรืออาจใชวิ้ธีวดัความเต็มใจจ่าย (willingness to pay; WTP) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช ้ เพื่อวดัมูลค่าท่ีผูบ้ริโภครับรู้ใน
การพัฒนาด้านความปลอดภัยอาหารให้ดีขึ้ น ซ่ึงอ้างอิงจากความพึงพอใจของบุคคล และสามารถวัด                                 
การเปล่ียนแปลงของสวัสดิการ (welfare change) ท่ีบุคคลยินดีจ่ายเพื่อลดความเส่ียง หรือ ท่ียินดีจะรับ 
(willingness to accept) เม่ือความเส่ียงตอ้งเพ่ิมขึ้น 
 Hessing และคณะ (2018) ได้ใช้วิธีประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากกฎระเบียบความปลอดภยั
อาหาร (Food Safety Modernization Act; FSMA) ของสหรัฐอเมริกาท่ีประกาศใช้เม่ือปี 2011 พบว่าตน้ทุนต่อปี
ประมาณ 647.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการน าโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น (prerequisite 
programs) เช่น การปฏิบัติท่ีดี (Good Manufacturing Practices; GMP) ไปใช้ การอบรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภยัอาหารแก่พนักงาน การจดัท าระบบควบคุม supplier การทวนสอบระบบการผลิต เป็นตน้ ในขณะท่ี
คาดการณ์ไดว่้าผลการการน า FSMA มาใช ้สามารถลดการเกิดโรคจากอาหารไดถึ้งประมาณ 1,000,000 เหตุการณ์
ต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจประมาณสองพนัล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ีการปฏิบติัตามมาตรการ 
ความปลอดภยัอาหารยงัสามารถเพ่ิมความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์อาหาร เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้กบัธุรกิจอาหารดว้ย  
 อนนัต ์ท่ีดี และคณะ (2560)ไดใ้ชวิ้ธีการประเมินความเตม็ใจท่ีจะจา่ย (WTP) เพื่อประเมินความยินดีของ
ผูบ้ริโภคในการซ้ือนมท่ีมีคุณภาพความปลอดภัยสูงขึ้นกว่าราคาตลาด โดยในการศึกษาน้ีใช้วิธีการสร้าง
สถานการณ์สมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (contingent valuation method: CVM) โดยใช้แบบสอบถามท่ีเก็บ
รวบรวมจากผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงการศึกษาของอนนัต ์ท่ีดี
และคณะ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนสูง เพศหญิง โสด และรู้จกัเคร่ืองหมาย Q ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึง
การปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับนมคุณภาพสูงขึ้น
ประมาณ 28.27 บาทต่อนม 200 มิลลิลิตร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัความปลอดภยัอาหาร และ
ยินดีจ่ายเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกบัตนเองและครอบครัว  

ในปี (2554)ก่อนการก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมล็ดถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอก
ซิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช.  ได้ด าเนินโครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนด
มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานบงัคบั โดยเปรียบเทียบสถานการณ์การก าหนดเกณฑป์ริมาณอะฟลาทอกซินระหว่าง 15 
µg/kg ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (Codex Alimentarius, 2019) และ 20 µg/kg ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 98 พ.ศ. 2529 เร่ือง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน ผล
การศึกษาพบว่าทั้งสองสถานการณ์ให้ผลประโยชน์ต่อสังคมไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั แต่กรณีเกณฑ์ท่ีเขม้งวด
มากกว่า (15 µg/kg) ท าให้เกิดตน้ทุนในการคดัทิ้งถัว่ลิสงมากกว่าเกณฑ์ท่ีเขม้งวดนอ้ยกว่า (20 µg/kg) โดยตน้ทุน
การตรวจคดักรองและตรวจคดัเกรดของผูค้า้ท่ีส่งให้โรงกะเทาะจนถึงขั้นตอนการจ าหน่ายมีตน้ทุนประมาณ 3.26 
ลา้นบาทต่อปี ตน้ทุนของโรงงานแปรรูป จะมีตน้ทุนระหว่าง 0.92-4.06 ลา้นบาทต่อปี ขึ้นอยูก่บัแผนการสุ่มตรวจ
ตัวอย่างถัว่ลิสง และมีต้นทุนการคดัถัว่ลิสงท่ีไม่ผ่านมาตรฐานอีก 28.04 ล้านบาทต่อปี รวมต้นทุนทั้งหมดอยู่
ระหว่าง 0.92-35.36 ลา้นบาทต่อปี แต่ผลประโยชน์ขั้นต ่าวดัจากวิธีวดัค่าใชจ้่ายดา้นความเจ็บป่วย (cost of illness) 
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ซ่ึงประเมินจากผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยัจากจ านวนประชากรผูไ้ดรั้บผลกระทบ แลว้ประเมินค่าผลกระทบ
เป็นตวัเงิน ซ่ึงพบว่าตน้ทุนของผูป่้วย (COI) อยู่ระหว่าง 174.98 – 2,198.25 ลา้นบาทต่อปี จึงสรุปว่าการประกาศ
มาตรฐานบงัคบัจะท าให้สังคมไดป้ระโยชน์สุทธิระหว่าง 174.06 – 2,162.89 ลา้นบาทต่อปี 

การศึกษาของ มกอช. (2554) น้ีเป็นการด าเนินการก่อนการมีมาตรฐานบงัคบั ตน้ทุนและผลประโยชน์
จึงเป็นการคาดการณ์ ดังนั้นในปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ีมาตรฐานฉบับน้ีได้บังคบัใช้มาแล้ว 3 ปี ผูวิ้จัยจึงเห็นควร
ประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจริงกบัผูป้ระกอบการ ภาครัฐ และผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรฐานฉบบัน้ี ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัในการประเมินผลกระทบเชิง
นโยบาย (RIA) เพื่อพิจารณาความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ก าหนดของมาตรฐาน มาตรการการบงัคบัใช้ 
ต่อไป 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตั้งสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ มาตรฐานสินคา้
เกษตร เร่ือง เมลด็ถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702-2557)  
เป็นมาตรการบงัคบั มีความคุม้ค่าในการด าเนินการต่อไป 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูลประมาณการผลผลิตท่ีผูผ้ลิตต้องคดัทิ้งตาม

ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ค่าตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจากการขอใบอนุญาต การตรวจสอบรับรอง การสุ่มตวัอยา่งเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อน ามาประเมินต้นทุน และส ารวจข้อมูลความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคโดยใช้
แบบสอบถาม 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและตวัอย่างท่ีใช้ประเมินตน้ทุนคือผูผ้ลิตเมล็ดถัว่ลิสง และหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากบัดูแล 

ส าหรับประชากรและตวัอยา่งท่ีใชป้ระเมินความเตม็ใจจ่ายของผูบ้ริโภคท่ีบริโภคถัว่ลิสงและผูท่ี้ไม่บริโภคถัว่ลิสง
เน่ืองจากเหตุผลดา้นความไม่ปลอดภยัอาหาร ทั้งน้ี เน่ืองจากขนาดตวัอย่างไม่ทราบจ านวนประชากร จึงใชสู้ตร
การค านวนขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1970) ได้ขนาดตัวอย่างเม่ือค านวนแล้วจะได ้384 
ตวัอยา่ง โดยประมาณแลว้ขนาดตวัอยา่งของผูบ้ริโภคท่ีใชศึ้กษาเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง  

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคเป็นแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงแบ่งออกได้

เป็น 4 ส่วน ดังน้ี การบริโภคถัว่ลิสง ข้อมูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ความคิดเห็นทัว่ไปและการรับรู้
เก่ียวกับความปลอดภัยอาหารและอะฟลาทอกซิน และความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับถั่วลิสงท่ีปนเป้ือนสาร                       
อะฟลาทอกซินต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน โดยการสอบถามใชค้  าถามปลายเปิด ภายใตส้ถานการณ์ท่ีสมมติขึ้นมา 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       4.4.1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) แบ่งไดเ้ป็น  
  4.4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน เพื่อแจกแจงตน้ทุนท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตาม 
  4.4.1.2 ขอ้มูลการสัมภาษณ์ผา่นการท าแบบสอบถามออนไลน์  
       4.4.2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบ่งไดเ้ป็น 
  4.4.2.1 ประมาณการผลผลิตท่ีผูผ้ลิตตอ้งคดัทิ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน ค่าตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น

จากการขอใบอนุญาต การตรวจสอบรับรอง การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ เพื่อน ามา
ประเมินตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นกบัผูผ้ลิต โดยอา้งอิงจากขอ้มูลของ มกอช. (2554) 

  4.4.2.2 ผลการปนเป้ือนอะฟลาทอกซินในถัว่ลิสงในปัจจุบนั ค่าตรวจวิเคราะห์สารอะฟลาทอกซิน
ในถัว่ลิสง ค่าตรวจสอบรับรองตาม มกษ. 4702-2557 ขอ้มูลราคาถัว่ลิสง ขอ้มูลการผลิตถัว่ลิสง ขอ้มูลการน าเขา้
ถัว่ลิสง ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีไดจ้ากหนังสือ เอกสารวิชาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มกอช. กรมวิชาการ
เกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตน้  

      4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการบรรยายขอ้ก าหนดของมาตรฐาน

สินคา้เกษตร เร่ือง เมลด็ถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลงัจาก
การบงัคบัใช ้และการค านวนสถิติค่าเฉล่ีย ความถ่ีและร้อยละใช้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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  2. การวิเคราะห์เ ชิงปริมาณ (quantitative analysis) ซ่ึงแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่                           
1) การวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจากการบงัคบัใชม้าตรฐาน 2) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการบงัคบัใช้
มาตรฐาน และ 3) การวิเคราะห์ความคุม้ค่าท่ีเกิดขึ้นจากการบงัคบัใชม้าตรฐาน 

 

5. ผลการวิจัย 
 จากการประเมินตน้ทุนแบ่งออกเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการขอใบอนุญาต 
(C1) ตรวจวิเคราะห์ถัว่ลิสง (C2) ตน้ทุนการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานท่ีผลิต (C5) ค่าแรงงานในการคดัแยก
เมล็ดถัว่ลิสง (C4) ตน้ทุนการสูญเสียผลผลิตถัว่ลิสงทั้งจากกระบวนการสุ่มตัวอย่าง (C3) และท่ีตอ้งคดัทิ้งตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน (C6)  และตน้ทุนท่ีเกิดจากภาครัฐ ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการวิเคราะห์ตวัอยา่งถัว่ลิสงเพ่ือก ากบั
ดูแลถัว่ลิสงท่ีด่านน าเขา้ (C7) และท่ีจ าหน่ายในประเทศ (C8)  พบว่า โดยรวมผูป้ระกอบการและภาครัฐจะมีตน้ทุน
ประมาณ 69.73 ลา้นบาทต่อปี หรือประมาณ 6.14 บาทต่อกิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีไม่มีมาตรฐานบงัคบั 
โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการสูญเสียถั่วลิสงจากการคดัทิ้งตามข้อก าหนดของมาตรฐาน (ร้อยละ 60) 
ค่าแรงงานท่ีใชใ้นการคดัเมลด็ถัว่ลิสง (ประมาณร้อยละ 39) และตน้ทุนอื่นๆ (ร้อยละ 1 ) รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจากการมีมาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง เมลด็ถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

รายการ ต้นทุนโดยรวมต่อปี (บาท) ต้นทุนโดยรวมต่อกิโลกรัม (บาท) 

ต้นทุนท้ังหมด (Cost) 69,731,620.251 6.1437 

ต้นทุนที่เกิดต่อผู้ประกอบการ 
ค่าใบอนุญาต (C1) 43,000  0.0023 
ค่าตรวจวิเคราะห์ (C2)2 100,000  0.0054 
การสูญเสียจากการสุ่มตวัอยา่ง (C3) 137,540 0.0043 
ค่าแรงงานท่ีใชใ้นการคดัถัว่ลิสง (C4)3 - 2.42  
ค่าการรับรองสถานท่ีผลิต (C5) 50,000 0.0027 
การสูญเสียถัว่ลิสงจากการคดัทิ้ง (C6) 68,685,498.75 3.68 

ต้นทุนที่เกิดต่อภาครัฐ 
ค่าตรวจวิเคราะห์ (ถัว่ลิสงน าเขา้) (C7) 275,000 0.005 
ค่าตรวจวิเคราะห์ (ถัว่ลิสงท่ีจ าหน่าย
ในประเทศ) (C8) 

440,581.50 0.024 

หมายเหตุ  1 ไม่รวมขอ้มูลตน้ทุนค่าแรงงานมนุษยท่ี์ใชใ้นการคดัเมลด็ถัว่ลิสง 
     2 ไม่รวมขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นกบัผูน้ าเขา้ 

    3 ค  านวนจากขอ้มูลอา้งอิงในอดีต (ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554) 

 
การวดัผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคตระหนักรู้ โดยวดัจากความเต็มใจจ่าย ซ่ึงใช้วิธีใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่าวิธีสมมติเหตุการณ์ (contingent valuation method: CVM) รูปแบบค าถามปลายเปิด (open-ended question) 
โดยสอบถามผา่นระบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผสัระหว่างบุคคลในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีบริโภคถัว่ลิสงและผูท่ี้ไม่ไม่บริโภคถัว่ลิสง เน่ืองจากเหตุผลดา้นความกงัวล
ต่อความปลอดภัยอาหาร รวม 394 คน พบว่า ค่าความเต็มใจจ่ายของกลุ่มตัวอย่างให้กับถั่วลิสงปลอดภัย  
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1 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้น 31.873 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาถัว่ลิสง 70 บาทต่อกิโลกรัม และค่าความเตม็ใจจ่ายให้กบั
อาหารท่ีมีส่วนประกอบของถัว่ลิสงปลอดภยั เพ่ิมขึ้น 22.928 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาฐาน 50 บาทต่อหน่วย
การบริโภค  รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2   ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายส าหรับถัว่ลิสงปลอดภยั 1 กิโลกรัม (WTP1) และอาหารท่ีมีส่วนประกอบของ 
 ถัว่ลิสงปลอดภยั (WTP2) 

WTP1*   WTP2*   
Mean 31.87309645 Mean 22.92893401 
Median 20 Median 10 
Mode 10 Mode 10 
Standard Deviation 39.73703815 Standard Deviation 24.52334455 
Minimum 0 Minimum 0 
Maximum 400 Maximum 150 

* Pearson’s r = 0.503 และ p-value = < 0.001 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับตน้ทุนท่ีประมาณการในการศึกษาน้ี ประมาณ 6.14 บาทต่อกิโลกรัมต่อปี พบว่า
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับการจัดการความเส่ียงเพ่ือลดปริมาณการปนเป้ือนอะฟลาทอกซินมากกว่าต้นทุน 
ท่ีผูป้ระกอบการและภาครัฐต้องจ่าย ดังนั้น ข้อก าหนดของมาตรการบังคบัน้ียงัสามารถด าเนินการต่อไปได้                  
โดยอาจยงัไม่ตอ้งปรับปรุงกระบวนการในขณะน้ี รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3   ผลการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจากการบงัคบัใชม้กษ. 4702-2557 และผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภค 
 เตม็ใจจ่ายให้กบัถัว่ลิสงปลอดภยั  

ต้นทุนโดยรวมท่ี
เกิดขึน้การจากบังคับ

ใช้มาตรฐาน 

ความเต็มใจจ่ายให้
ถั่วลิสงปลอดภัย  

1 กิโลกรัม 

ความเต็มใจจ่ายให้
อาหารที่มีถั่วลิสง

ปลอดภัยเป็น
ส่วนประกอบ 

ผลการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนสุทธิ 

(+,-) 

ผลการประเมิน
ความคุ้มค่า 

6.1437 บาทต่อ
กิโลกรัม 

เพ่ิมขึ้น 31.873 บาท เพ่ิมขึ้น 22.928 บาท + คุม้ค่า 

 
6. อภิปรายผล  
 การเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดจากการบงัคบัใชม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั 
นั่นคือ ผูผ้ลิตและภาครัฐ จดัว่าเป็นการลงทุนเพ่ือปกป้องผูบ้ริโภคจากการไดรั้บสัมผสัสารอะฟลาทอกซินท่ีมี
ผลเสียต่อสุขภาพ เห็นไดว่้าต ่ากว่าค่าความเตม็ใจจ่ายให้ถัว่ลิสงปลอดภยัของผูบ้ริโภค ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภค
ตระหนกัรู้ถึงความเป็นอนัตรายน้ี และยินดีจ่ายให้ภาครัฐและผูผ้ลิตในการจดัการให้ถัว่ลิสงปลอดภยั จึงถือไดว่้า
มาตรการบงัคบัเร่ืองน้ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และผูบ้ริโภคให้ความส าคญั  

อยา่งไรก็ตามการประมาณตน้ทุนการสูญเสียถัว่ลิสงจากการคดัทิ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน อาจเป็น
การประเมินท่ีสูงกว่าความเป็นจริง เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่มีขอ้มูลปริมาณการผลิตเมลด็ถัว่ลิสง จึงไดใ้ชข้อ้มูลการผลิต
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ถัว่ลิสงทั้งเปลือกจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสมมติว่าปริมาณถัว่ลิสงทั้งเปลือกทั้งหมดน ามากะเทาะ
เป็นถัว่ลิสงเมล็ดแห้ง ทั้งท่ีในทางปฏิบติั ถัว่ลิสงทั้งเปลือกบางส่วนถูกแปรรูปเป็นถัว่ลิสงตม้ และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
นอกจากน้ี การสูญเสียถัว่ลิสงจากการคดัทิ้งเพ่ือให้ได้ผลิตผลถัว่ลิสงท่ีปลอดภยัตามมาตรฐานนั้น บางส่วน
สามารถน าไปจ าหน่ายต่อเป็นอาหารสัตวไ์ด ้หากปริมาณการปนเป้ือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เร่ือง ก าหนดลกัษณะของอาหารสัตวเ์ส่ือมคุณภาพ หรืออาจจ าหน่ายเพื่อใชป้ระโยชน์อื่น เช่น น าไปใช้
เป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตปุ๋ ย หรือวตัถุดิบ ส าหรับผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงหากมีขอ้มูลเหล่าน้ี จะเป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น
ต่อผูป้ระกอบการเพ่ิมเติม 

เม่ือเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ตน้ทุนท่ีจะเกิดกับโรงงานแปรรูป โดยส านักงานมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ เม่ือ พ.ศ. 2554 ก่อนการบงัคบัใช้มาตรฐาน ระบุว่าจะมีตน้ทุนระหว่าง 0.92-35.36             
ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับแผนการสุ่มตรวจตวัอย่างถัว่ลิสง ท าให้พบว่าตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงมีแนวโน้มสูงกว่าท่ี
ประมาณการ เน่ืองจากแผนการสุ่มตรวจตวัอย่างถัว่ลิสงท่ีประมาณการในการศึกษาดงักล่าว ก าหนดท่ีร้อยละ 50 
แต่ในทางปฏิบติัแล้วการสุ่มตรวจตวัอย่างเป็นร้อยละ 100 อีกทั้งยงัมีต้นทุนของภาครัฐท่ียงัไม่ไดป้ระเมินใน
การศึกษาน้ี เช่น การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ และการด าเนินการใน                
การเจรจาท าขอ้ตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกบัประเทศผูส่้งออกถัว่ลิสงมายงัประเทศไทย 
เน่ืองจากประเทศไทยจ าเป็นตอ้งน าเขา้ถัว่ลิสงปริมาณมากเพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคในประเทศ 

การศึกษาน้ีได้ประเมินต้นทุนท่ีเกิดขึ้นการมาตรฐานบังคับฉบับน้ีจากข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการไดก้รณีท่ีมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ อย่างไรก็ดีหากสามารถไดข้อ้มูลปฐม
ภูมิจากผูป้ระกอบการมาประกอบ จะท าให้การประเมินตน้ทุนแม่นย  ามากขึ้น ดงันั้น หากภาครัฐอาจจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาแนวทางการเก็บขอ้มูล เช่น ขอ้มูลปริมาณการผลิต ขอ้มูลการคดัทิ้งถัว่ลิสง ขอ้มูลการจดัการถัว่ลิสงท่ีคดั
ทิ้ง ขอ้มูลแรงงานหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดัแยกถัว่ลิสง ขอ้มูลราคาขายจากแหล่งผลิต ตลอดจนขอ้มูลการส่ง
ตวัอย่างเพื่อวิเคราะห์ ท่ีเกิดขึ้นกบัผูผ้ลิตทั้งหมด ซ่ึงรวมถึง ผูร้วบรวม ผูบ้รรจุหีบห่อ และคลงัสินคา้ท่ีเก็บถัว่ลิสง
เมล็ดแห้งดิบท่ียงัไม่มีข้อมูลต้นทุนท่ีชัดเจน  นอกจากน้ีภาครัฐควรเก็บข้อมูลงบประมาณการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานบงัคบัให้ครบถว้น เช่น การตรวจวิเคราะห์ถัว่ลิสงน าเขา้ โดยผูน้ าเขา้ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นกรณี
ท่ีผูน้ าเขา้ไม่สามารถน าเขา้สินคา้ไดเ้ลย และตอ้งกกัเก็บไวท่ี้ด่าน ค่าใช้จ่ายในการท าความเท่าเทียมของระบบ
ตรวจสอบรับรองและการยอมรับผลการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัระหว่างประเทศ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บตวัอย่างและการส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบติัการ เช่น การเดินทางไป
ราชการต่างจงัหวดั ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจและเตรียมความพร้อมให้ผูมี้ส่วนได้     
ส่วนเสียเขา้สู่มาตรฐาน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาพบว่าการบงัคบัใช้ มกษ. 4702-2557 มีความคุม้ค่า จึงยงัไม่มีความจ าเป็นใน
การปรับปรุงขอ้ก าหนดของมาตรฐาน หรือมาตรการบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม หากมีการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม เช่น 
ขอ้มูลปฐมภูมิจากขอ้มูลตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจริง (ขอ้มูลปฐมภูมิ) กบัผูป้ระกอบการโรงกะเทาะ              
ถัว่ลิสง ผูร้วบรวม ผูบ้รรจุหีบห่อ และคลงัสินคา้ และข้อมูลปฐมภูมิของงบประมาณท่ี มกอช. หรือ อย. หรือ
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หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องใช้ในการก ากับดูแล จะท าให้ได้ข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีชัดเจนมากขึ้น 
สามารถประเมินเปรียบเทียบความคุม้ค่าไดดี้ย่ิงขึ้น  

(2) การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าการประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาปรับ
ใช้ในการประเมินมาตรการด้านความปลอดภยัอาหารได ้และเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ ดังนั้นภาครัฐ เช่น                 
มกอช. ท่ีมีหน้าท่ีในการออกมาตรการดา้นความปลอดภยัอาหารควรพิจารณาน าไปศึกษาและปรับใช้เพื่อให้                   
การก าหนดมาตรการท่ีรัดกุม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมควรด าเนินการส ารวจและสัมภาษณ์ผูผ้ลิต เพื่อใชป้ระเมินตน้ทุนและ

ผลประโยชน์ นอกจากน้ีส าหรับแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังถดัไป  
(2) ในการประเมินความเต็มใจจ่าย อาจพิจารณาใช้ CVM ท่ีเป็นลกัษณะปลายปิด เพื่อป้องกัน

ปัญหาขอ้มูล WTP ท่ีกระจายตวัมากเกินไป และควรเน้นการสัมภาษณ์เพื่อท าความเขา้ใจกบัผูต้อบแบบสอบถาม
ให้สามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง ตรงตามเจตนาของแต่ละค าถามในแบบสอบถาม  
 

8. เอกสารอ้างองิ 
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2554). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์การ

ก าหนดมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร เร่ือง ถ่ัวลิสงเพ่ือเป็นมาตรฐานบังคับ. กรุงเทพ. 
อนนัต ์ท่ีดี, พชัรี สุริยะ, & เยาวรัตน์ ศรีวรานนัท.์ (2560). ความเตม็ใจท่ีจะจ่ายส าหรับนมคุณภาพสูงของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ, 258-269. 
Adinolfi, F., Pasquale, J., & Capitanio, F. (2016). Economic issues on Food Safety. Italian Journal of Food 

Safety, 5580-5585. 
Codex Alimentarius. (2019). General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed                                 

(CXS 193-1995). Rome: FAO. 
European Union. (2020, November 11). Impact assessments. Retrieved from European Commission: 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-practices-across-the-european-
union_8f45245f-en 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2007). Costs and benefits in food quality systems: 
concepts and a multi-criteria evaluation approach. Rome: FAO. 

Hessing, A., Schneider, R. G., Gutierrez, A., Silverberg, R., Gutter, M., & Schneider, K. (2018). The Cost of 
Food Safety. IFAS Extension, 1-5. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020, November 11). Regulatory Impact 
Assessment. Retrieved from OECD Better Policies for Better Lives: 
https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm 

UK Food Standards Agency. (2018, January 18). Impact Assessment. Retrieved from Food Standards Agency: 
https://www.food.gov.uk/about-us/impact-assessments 

Yamane, T. (1970). Statistic: An Introductory Analysis. Tokyo: Harper International Edition 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

687 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดอสิระ และอตัราส่วนทางการเงิน  
กบัมูลค่าเพิม่เชิงเศรษฐกิจ และอตัราการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์  

ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
THE RELATIONSHIP BETWEEN FREE CASH FLOW  

FINANCIAL RATIO AND ECONOMIC VALUE ADDED  
AND THE CHANGE IN SECURITIES PRICES OF SET100 GROUP  

REGISTRATION IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND  
 

พพิฒัน์ สร้อยทอง 
บัญชีมหาบัณฑิต  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

E-mail: bank.auditplus@gmail.com 
 

เบญจพร โมกขะเวส 
คณะบัญชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: benjaporn.mo@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระและอตัราส่วน
ทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
ก าไรต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี กบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ และอตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากกลุ่มตวัอย่าง 72 บริษทั 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากรายงานทางการเงินประจ าปี ระหว่างปี 2559 – 2561 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้ของขอ้มูล การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผลการวิจัยพบว่า กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์กับมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีอัตราส่วนทางการเงินซ่ึงประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรต่อหุ้นและอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีไม่สัมพนัธ์กับ
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ  และยงัพบว่าราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีกระแสเงินสดอิสระ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรต่อหุ้นไม่สัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
 

ค าส าคัญ:  กระแสเงินสดอิสระ, อตัราส่วนทางการเงิน, มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ, อตัราการเปล่ียนแปลงราคา 
                  หลกัทรัพย ์
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ABSTRACT 
 The objective of this research is study the relationship between free cash flow financial ratio (Return 
on asset, Return on equity, Earning per share and Price per book value) and economic value added and the change 
in securities prices of SET100 index on the Stock exchange of Thailand. This study was a quantitative research. 
This study was a quantitative research drawing on data from financial reports between 2017 and 2019 from the 
sample of 72 listed companies. The statistics used in this study were the correlation analysis among independent 
variables for testing the correlation coefficient, and multiple regression to test the hypothesis. The statistical 
significance at the level of 0.05 
 The results of the research study showed that free cash flow is the factors affecting to Economic value 
added at a significant level of 0.05. And Return on asset, Return on equity, Earning per share and Price per book 
value is not related Economic value added at a significant level of 0.05. And price per Book value is the factors 
affecting to the change in securities prices at a significant level of 0.05. And free cash flow, Return on asset, 
Return on equity and Earning per share is not related the change in securities prices at a significant level of 0.05. 
 

Keywords: Free cash flow, Financial ratio, Economic value added, The change in securities prices 
 

1. บทน า 
 สภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562 นั้น นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีทั้งนักลงทุน  
และนกัวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างกงัวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจก าลงัเขา้สู่สภาวะถดถอย สาเหตุเน่ืองจากสงครามการคา้ 
หรือท่ีเรียกว่า Trade War ซ่ึงส่งผลต่อความผนัผวนของดชันีหุ้นไทย (SET) ถึงแมว่้า การลงทุนในหุ้นมีความเส่ียง 
แต่ในขณะเดียวกันการเลือกลงทุนในหุ้นก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้มาก ดัง ท่ี มีผู ้ท่ีได้ให้ เหตุผล  
ของความส าคญัของการลงทุนในหุ้นไว ้5 ขอ้ ดงัน้ี 1. มหาเศรษฐีอนัดบัตน้ ๆ ของโลกลว้นแลว้แต่เป็นเจา้ของหุ้น 
2. หุ้นให้ผลตอบแทนยอ้นหลงัดีกว่าลงทุนอย่างอื่น 3. แม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นหลายคร้ัง ถ้าเลือกลงทุน 
ในบริษทัท่ีมีพ้ืนฐานดีอย่างไรก็มีการจ่ายปันผล 4. ตลาดหุ้นสามารถท าให้เราเป็นเจา้ของกิจการได้ ในฐานะ 
ผูถื้อหุ้น 5. สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กบัทายาทเป็นผูถื้อและรับส่งความมัง่คัง่จากหุ้นต่อไปได ้(Radars Investor, 
2558) ดังนั้น การท าความเข้าใจเก่ียวกับมูลค่าของหุ้นสามัญถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  
ในการลงทุน เพื่อประเมินหามูลค่าท่ีเหมาะสม (intrinsic value) ของหุ้นสามญัไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การลงทุน 
(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) ทั้งน้ี การตดัสินใจลงทุนจะตอ้ง
พิจารณาหลายองคป์ระกอบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจยัภายใน หรือภายนอกของบริษทัท่ีจะลงทุนอย่างเช่นว่า กระแส
เงินสดอิสระท่ีเป็นลบนั้ น อาจไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้ นก าลังมีปัญหาในการด าเนินธุรกิจเสมอไป  
ต้องพิจารณาก าไรจากการด าเนินงาน หลงัหักภาษีร่วมด้วย เพราะหากก าไรจากการด าเนินงาน หลงัหักภาษี  
เป็นบวก แสดงว่าบริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานค่อนขา้งสูงเพื่อสนบัสนุนการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ (ภาคภูมิ จอมแก้ว , 2550) นอกจากการน าแนวคิดด้านบัญชีการเงินมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้นแล้ว  
ยงัมีการน าแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใชท่ี้เรียกกนัว่า มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นอีกทางเลือก 
ในการประเมินมูลค่าหุ้น โดยหากมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน
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หลงัภาษี มีค่าสูงกว่าต้นทุนในการจัดหาเงินทุน แสดงว่าบริษทัได้สร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น ในทางกลบักัน 
หากมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมีค่าเป็นลบ แสดงว่าบริษทัไดท้  าลายมูลค่าของผูถื้อหุ้นลง (อญัชนา ศิริรักษ์, 2552) 
 นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนจึงจ าเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมในความรู้ เร่ืองการลงทุน 
การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบตอ่มูลค่าหุ้น การประเมินราคาท่ีเหมาะสมของมูลค่าหุ้นท่ีสนใจจะลงทนุ 
ผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลในระดบัมหภาค ขอ้มูลในระดบัอุตสาหกรรม 
และขอ้มูลบริษทั แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชป้ระกอบในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษทัจึงเป็นท่ีมาของการศึกษา
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ อตัราส่วนทางการเงิน และมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ กับอตัรา 
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยผลของการวิจยัจะช่วยให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้ก าลงัศึกษาการลงทุน สามารถพิจารณามูลค่าหุ้นท่ีควรจะเป็นได้   
และสามารถระบุไดว่้า วิธีการค านวณมูลค่าหุ้นแบบใดจะสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระและอัตราส่วนทางการเงิน กับมูลค่าเพ่ิม 
เชิงเศรษฐกิจ และอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Market Efficiency Hypothesis) 
ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจ์ะเป็นอิสระ และไม่มี

ความสัมพนัธ์กนักบั การคน้ควา้ การวิเคราะห์ข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน และขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือรู้
กนัเพียงคนในวงจ ากดั ราคาท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นราคาท่ีมีแนวโน้มเขา้สู่ดุลยภาพ (equilibrium price) ซ่ึงในตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นราคาดุลยภาพคือ มูลค่าท่ีแทจ้ริง (intrinsic value) ภายใตเ้ง่ือนไข 4 ประการ ดงัน้ี 1. นักลงทุน 
ในหลกัทรัพยมี์มากจนไม่มีบุคลใดมีอ านาจก าหนดราคาหุ้น และราคาท่ีเกิดขึ้นจะเป็นราคาท่ีมีแนวโน้มเข้าสู่ 
ดุลยภาพ 2. นักลงทุนมีพ้ืนฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นไม่ต่างกัน (homogeneous expectation) 3. นักลงทุน 
มีความเก่ียวข้องกับราคาและข่าวสารต่าง ๆ ของหุ้นอย่างสมบูรณ์ ( perfect knowledge) 4. ผู ้ลงทุนทุกคน 
เลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ณ ระดบัราคาความเส่ียงหน่ึงท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุด 
(Fama, 1970) ดงันั้นแลว้ ทฤษฎีน้ีจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการอธิบายเหตุผลของความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากงบการเงิน กบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจและอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็น
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิมูลค่าหุ้น 
การตดัสินใจลงทุนซ้ือ ถือ หรือขายหุ้น ผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ขอ้มูลในระดบัมหภาค ขอ้มูลในระดบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลบริษทั แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชป้ระเมินมูลค่าหุน้
ของบริษทั ซ่ึงบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงิน และมีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดี อาจไม่ใช่บริษทัท่ีน่าลงทุนเสมอไป 
แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาหุ้นท่ีนกัลงทุนจะเขา้ไปลงทุนในแต่ละขณะดว้ย ว่ามีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน
มากน้อยเพียงใด โดยตวัแปรท่ีมีส่วนในการก าหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic Value) ของหุ้นสามญั ไดแ้ก่ มูลค่า
ของสินทรัพย์, ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซ่ึงแนวทาง 
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การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัมี 3 วิธี ไดแ้ก่ การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต, การค านวณราคาโดยสัมพทัธ์ และ
การพิจารณามูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557)  

แนวคิดเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตวัเลขในงบการเงินเพื่อหาอตัราส่วน

ระหว่างรายการท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลในอดีตกบัปัจจุบนั 
เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินของกิจการ จุดแข็งจุดอ่อนของบริษทั และแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ท าให้
ผูบ้ริหารสามารถก าหนดแผนการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพได ้(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) อตัราส่วนทางการเงินท่ีนิยมใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น ไดแ้ก่ อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม แต่ก็มีขอ้จ ากดัว่า อตัราส่วนทางการเงิน
เหล่าน้ี อาจไม่ได้เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าหลักทรัพย์นั้น มีมูลค่าถูกหรือแพงแต่อย่างใด เป็นเพียงเคร่ืองมือแสดง
ความสามารถในการหาก าไรของกิจการเม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพย ์หรือส่วนของเจา้ของ (อญัชนา ศิริรักษ์, 2552) 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ 
เม่ือผูล้งทุนตดัสินใจน าเงินมาลงทุน ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีผูล้งทุนควรพิจารณา คือ ผลตอบแทนท่ี                

ผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนนั้นควรจะเป็นเท่าใด ซ่ึงผลตอบแทน หมายถึง ความมัง่คัง่ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุน 
เพ่ือคาดหวงัว่าสามารถบริโภคได้มากขึ้นในอนาคต (สถาบันพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย, 2557) ความมุ่งหมายของการลงทุนท่ีส าคญัคือ การเติบโตของเงินลงทุน (Capital Gain) อตัรา
การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยจึ์งเปรียบเสมือนตวัช้ีวดัการเติบโตของเงินลงทุน (อาษาฒ์ สุวรรณพฤกษ์, 
2556) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงตวัแปรในการศึกษาวิจยัจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผู้วิจัย (ปี) ตัวแปร FCF ROA ROE EPS P/BV 

FENG, J. (2007) EVA /    / 

Fang-Fang, P. (2008) PRICE  / / /  

นอ้งนุช เลากลาง (2558) PRICE 
 

/ / 
  

สัณฑพงศ ์คล่องวีระชยั (2557) PRICE 
 

/ / 
  

อญัชนา ศิริรักษ ์(2552) EVA 
 

/ / / 
 

อาษาฒ ์สุวรรณพฤกษ ์(2556) EVA / 
    

  
จากตารางท่ี 1 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกตวัแปรท่ีน ามาใช้  เพื่อให้ได้

ขอ้มูลการวิเคราะห์ผลการวิจยัท่ีสะทอ้นถึงมุมมองของตวัแปรตน้ท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น คือ กระแสเงินสดอิสระ 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาหุ้น 
ต่อมูลค่าทางบญัชี และตวัแปรตาม คือ มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ และอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 กระแสเงินสดอิสระ และอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัมูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐกิจ ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 2 กระแสเงินสดอิสระ และอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับอัตรา 
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 
 

6. วิธีด าเนินการวิจัย  
        6.1 ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขอ้มูลของบริษทักลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวม 100 บริษทั ซ่ึงจาก 100 บริษทั มีบริษทัที่มีขอ้มูลเพื่อใชท้  าการวิจยัครบถว้นจ านวน 72 บริษทั  
  6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ยรายงานประจ าปี  
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2559 ถึงปี 
2561 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูล SET-SMART แลว้น ามาแทนค่าเพื่อหาค่าของแต่ละตวัแปรดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 วิธีการค านวณค่าของแต่ละตวัแปร 
ตัวแปร วิธีการค านวณ หรือการวัดค่าตัวแปร 

กระแสเงินสดอิสระ กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน - รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
อตัราผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพยร์วม  

 ก าไรสุทธิ 
X 100 

 สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
อตัราผลตอบแทน 
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ก าไรสุทธิ 
X 100 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเฉล่ีย 

ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรสุทธิ  

 จ านวนหุ้นบริษทัท่ีช าระแลว้  

อตัราส่วนราคาหุ้นต่อ
มูลค่าทางบญัชี 

 ราคาตลาดต่อหุ้น  

 มูลค่าตามบญัชีตอ่หุ้น  

มูลค่าเพ่ิม 
เชิงเศรษฐกิจ 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินทุนทั้งหมด 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
ก าไรต่อหุ้น (EPS) 
อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) 
 

กระแสเงินสดอิสระ (FCF) 
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (EVA) 
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์
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   6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) 
ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard 
Deviation)  
 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ กระแสเงินสดอิสระ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี ใชพ้ิจารณาโดยก าหนดค่าความสัมพนัธ์
ไวถ้้าหากมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงว่าจะเกิดปัญหาจากการท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กันในระดับสูงมาก 
(Multicollinearity) (Field A., 2000) 
 3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณด้วยวิธีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์และทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 

7. ผลการวิจัย 
 7.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 

ตารางท่ี 3 ขอ้มูลผลการวิเคราะหค์่าเฉล่ียระหว่างปี 2559 – 2561 สามปีรวมกนั 
ปี Min Max Median Mean S.D. 

กระแสเงินสดอิสระ -74.49 327.42 2.74 11.74 38.92 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม -3.35 33.42 8.77 9.31 6.07 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น -17.08 67.44 14.47 16.49 11.81 
ก าไรตอ่หุ้น -1.85 46.74 1.32 3.72 7.50 
อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี 0.58 21.09 2.40 3.92 3.57 
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ -199.57 285.68 2.64 14.17 51.50 
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ -63.21 255.77 4.48 12.97 47.22 

 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาพบว่า กระแสเงินสดอิสระมีค่าต ่าสุดท่ี -74.49  
ลา้นบาท ค่าสูงสุดเท่ากบั 327.42 ลา้นบาท และค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.74 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม
มีค่าต ่าสุดท่ี -3.35 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากบั 33.42 เท่า และค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.77 เท่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
มีค่าต ่าสุดท่ี -17.08 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากบั 67.44 เท่า และค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.49 เท่า ก าไรต่อหุ้นมีค่าต ่าสุดท่ี -1.85 เท่า 
ค่าสูงสุดเท่ากบั 46.74 เท่า และค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เท่า อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีมีค่าต ่าสุดท่ี 0.58 เท่า 
ค่าสูงสุดเท่ากับ 21.09 เท่า และค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 เท่า มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added : EVA)  
มีค่าต ่ าสุดท่ี  -199.57 ล้านบาท ค่าสูงสุดเท่ากับ 285.68 ล้านบาท และค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.17 ล้านบาท อัตรา 
การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยมี์ค่าต ่าสุดท่ี -63.21 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากบั 255.77 เท่า และค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.97 เท่า 
ในภาพรวมจะเห็นไดว่้า ค่าสูงสุด กบัค่าต ่าสุดของตวัแปรทั้งหมด มีความห่างกนัอยู่มาก สาเหตุเน่ืองจาก บริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET100 มีกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ ( หุ้น Big Cap) อยู่ เพียงไม่ ก่ีบริษัท 
นอกจากนั้น ก็ลดหลัน่กนัลงมา ดงัปรากฏว่า ค่าเฉล่ียมีค่าใกลเ้คียงกบัค่ากลางของขอ้มูลส่วนใหญ่มากกว่า 
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 7.2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ 
 

ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 
 Correlations FCF EPS ROE ROA P/BV 

FCF 1     
EPS .558** 1    
ROE 0.049 0.127 1   
ROA 0.043 0.055 .738** 1  
P/BV -0.082 -.154* .604** .553** 1 

  
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระซ่ึงประกอบด้วย กระแสเงินสดอิสระ 
ก าไรต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนราคาหุ้น  
ต่อมูลค่าทางบัญชี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยู่ระหว่าง -0.154 - 0.738 ซ่ึงต ่ากว่า 0.8 (Field, 2000)  
แสดงให้ เห็นว่าข้อมูลไม่มีปัญหาท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองในระดับสูง (Multicollinearity)  
ดงันั้น จึงสามารถน าตวัแปรอิสระทั้งหมดเขา้สู่ตวัแบบสมการถดถอยได ้
 7.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ของความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสด
อิสระและอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 

 Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

B SE Beta Tolerance VIF 

FCF 0.886 0.075 0.670 11.747 0.000 0.686 1.458 

EPS 538590.727 407521.512 0.078 1.322 0.188 0.633 1.581 

ROE -83214.346 334649.347 -0.019 -0.249 0.804 0.379 2.640 

ROA -777011.787 606798.151 -0.092 -1.281 0.202 0.437 2.290 

P/BV -687665.042 911420.410 -0.048 -0.754 0.451 0.560 1.787 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .729a 0.532 0.520 35665498.863 2.074 

 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ของความสัมพนัธ์ระหว่างกระแส
เงินสดอิสระ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรต่อหุ้น อตัราส่วน
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี กบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ ดงัท่ีปรากฏในตารางท่ี 5 พบว่า ตวัแปรอยู่ในการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ไม่มีอตัตะสัมพนัธ์ในขอ้มูล (Auto Correlation) เน่ืองจากค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 2.074 
ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50  และเม่ือน าตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอย พบว่า ตามตัวแบบท่ี 2  
ความแปรปรวนของกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระมาณร้อยละ 53.20 (R2 = 0.532) ท่ีเหลืออีกร้อยละ 46.80 เป็นผลจากตวัแปรอืน่
ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา 
 สมมติฐานท่ี 1 กระแสเงินสดอิสระ และอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัมูลค่าเพ่ิม 
เชิงเศรษฐกิจของบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการทดสอบสมการ
ถดถอยพหุคูณพบว่า กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์กับมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ในเชิงบวก ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีไม่มีความสัมพนัธ์กับมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐกิจ โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.202, 0.804, 0.188 และ 0.451 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี 6  แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ของความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสด 
 อิสระและอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์

 Coefficients T Sig. Collinearity 

B SE Beta   Tolerance VIF 

FCF 8.114 0.000 0.067 0.878 0.381 0.686 1.458 

EPS 0.278 0.499 0.044 0.557 0.578 0.633 1.581 

ROE 0.050 0.410 0.013 0.123 0.902 0.379 2.640 

ROA -0.593 0.743 -0.076 -0.798 0.426 0.437 2.290 

P/BV 5.788 1.116 0.437 5.184 0.000 0.560 1.787 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .405a 0.164 0.144 43.688 1.570 

 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ของความสัมพนัธ์ระหว่างกระแส
เงินสดอิสระ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ก าไรต่อหุ้น อตัราส่วน
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี กบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยด์งัท่ีปรากฏในตารางท่ี 7 พบว่า ตวัแปรอยูใ่น
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ไม่มีอตัตะสัมพนัธ์ในขอ้มูล (Auto Correlation) เน่ืองจากค่า Durbin-Watson มีค่า
เท่ากบั 1.570 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50  และเม่ือน าตวัแปรอิสระเขา้สู่สมการถดถอย พบว่า ตามตวัแบบท่ี 
2 ความแปรปรวนของอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีมีความสัมพนัธ์กับอตัราการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระมาณร้อยละ 16.40 (R2 = 0.164)                 
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 83.60 เป็นผลจากตวัแปรอื่น ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา 
 สมมติฐานท่ี 2 กระแสเงินสดอิสระ และอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับอัตรา 
การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
จากการทดสอบสมการถดถอยพหุคูณพบว่า อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีมีความสัมพนัธ์ 
เชิงบวกกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีกระแสเงินสด
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อิสระ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น และก าไรต่อหุ้นไม่มี
ความสัมพนัธ์กับอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.381, 0.426, 0.902 และ 0.578 
ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

8. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ และอตัราส่วนทางการเงิน กับมูลค่าเพ่ิม 
เชิงเศรษฐกิจ และอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 กระแสเงินสดอิสระ และอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัมูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐกิจ ของบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบว่า กระแสเงินสดอิสระ 
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมูลค่าเ พ่ิมเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ FENG, (2007)  
ไดอ้ธิบายไวว่้า กระแสเงินสดอิสระแสดงให้เห็นถึงความแขง็แกร่งของกิจการท่ีมีความสามารถในการรับมือ หาก
เกิดภาวะวิกฤตขึ้นไดด้งันั้น กระแสเงินสดอิสระท่ีเพ่ิมขึ้นควรมีผลต่อมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ และ YOUNG & 
O’BYRNE, (2000) ไดส้รุปว่า กิจการท่ีสร้างกระแสเงินสดอิสระไดม้ากและมีการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ
สูงจะท าให้มูลค่าบริษทัสูงตามไปดว้ย และภาคภูมิ จอมแกว้ (2550) ไดอ้ธิบายว่า กระแสเงินสดอิสระนั้นจะตอ้ง
พิจารณาร่วมกับก าไรจากการด าเนินงาน หลงัหักภาษี เพราะแต่ละกลุ่มธุรกิจก็มีรูปแบบของกระแสเงินสดท่ี
เกิดขึ้นแตกต่างกนัไป กระแสเงินสดอิสระท่ีมีค่าเป็นลบอาจไม่ไดห้มายถึงกิจการก าลงัประสบปัญหา อาจเป็นผล
จากการลงทุนของกิจการเพ่ิมก็ได ้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีลงทุนในบริษทัจดทะเบียน
กลุ่ม SET100 ตดัสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพ้ืนฐานดี สามารถสร้างกระแสเงินสดไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ท าให้นกัลงทุนเกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะลงทุนในกิจการเหล่านั้น 
 นอกจากน้ียงัพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
ก าไรต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาในอดีตของจรรยวรรณ จิตวรพนัธ์ (2546) และ น้องนุช เลากลาง (2558) โดยไดใ้ห้เหตุผลไวว่้า 
การใชแ้นวคิดมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมาประเมินผลการด าเนินงานของกิจการอาจไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกประเภท
ธุรกิจ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีทั้งสองท่านท าการศึกษา เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลายของประชากร เม่ือแยกตาม
ประเภทธุรกิจ นอกจากน้ี น้องนุช เลากลาง (2558) ยงัไดใ้ห้เหตุผลสนบัสนุนเพ่ิมเติม ดว้ยการใชท้ฤษฎีตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพในการอธิบายผลการวิจยัเพ่ิมเติมดว้ยว่า ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตลาดท่ีมีความ 
มีประสิทธิภาพของตลาดในระดบัท่ีต ่า (Week – Form Efficiency) กล่าวคือ เป็นตลาดท่ีนกัลงทุนสามารถศึกษา
ขอ้มูลดา้นราคาไดอ้ย่างเท่าเทียม และขอ้มูลดา้นราคามีน้อย ส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวอย่างสุ่ม
และมีความยืดหยุน่ต ่า 
 สมมติฐานท่ี 2 กระแสเงินสดอิสระ และอตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับอัตรา 
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า 
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีมีความสัมพนัธ์กับอัตราการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ ในเชิงบวก 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lehen and Makhija, (2007) ท่ีได้อธิบายไวว่้า อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่า 
ทางบญัชีเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาหลกัทรัพยล์่าสุดในปัจจุบนั กบัมูลค่าหุ้นทางบญัชี เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยให้นกัลงทุนพิจารณาว่าราคาหลกัทรัพยน์ั้นถูกหรือแพงเม่ือเทียบกบัราคาตลาด และขวญันภา เศิกศิริ (2559)  
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ไดใ้ห้เหตุผลว่า อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีท่ีเพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมัง่คัง่จากการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 
โดยหากหลกัทรัพย์มีราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีจะท าให้นักลงทุนเกิดความสนใจ และมั่นใจในการลงทุน 
ในหลกัทรัพยน์ั้น และพรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553) ท่ีพบว่า อตัราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีมีความสัมพนัธ์
กบัราคาหลกัทรัพยม์ากกว่าอตัราส่วนทางการเงินอื่น ของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมีภณัฑ์ 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ท่ีลงทุนในบริษทัจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ตัดสินใจลงทุน 
โดยพิจารณาจากราคาหลกัทรัพยเ์ป็นหลกั เพราะถา้หากนกัลงทุนเขา้ซ้ือหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีถูก จะส่งผลให้ไดรั้บ
ผลก าไรส่วนต่างจากราคาหลกัทรัพย ์(Capital Gain) มากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีผลจากงานวิจัยยงัพบว่า กระแสเงินสดอิสระ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรต่อหุ้นกลบัไม่สัมพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ น้องนุช เลากลาง (2558) ท่ีให้เหตุผลไวว่้า ขอ้มูลทางการเงินเหล่าน้ี เป็นขอ้มูล
ท่ีจดัท าตามเกณฑ์คงคา้ง ซ่ึงเป็นขอ้มูลในอดีตจึงไม่อาจอธิบายการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ณ ปัจจุบนัได้ 
นอกจากน้ี สัณฑพงศ ์คล่องวีระชยั (2557) ยงัให้เหตุผลว่า อาจเป็นผลจากพฤติกรรมนกัลงทุนท่ีเนน้เก็งก าไรระยะ
ส้ันมากกว่าการถือหุ้นในระยะยาว จึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อข้อมูลในงบการเงินมากเท่ากบัข่าวสาร หรือใช้
จิตวิทยาการลงทุนท่ีอาศยัการดูกราฟราคาหุ้นเพียงอย่างเดียว ผลจากการศึกษาสะทอ้นให้เห็นว่า นักลงทุนใน
ปัจจุบนัไม่ไดป้ระเมินหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนจากขอ้มูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยงัพิจารณาขอ้มูลเชิง
คุณภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย เป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ควรพิจารณาปัจจยัอื่นร่วมดว้ย  
เช่น ขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจ ขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรม และขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ขอ้เสนอแนะส าหรับผูใ้ช้ขอ้มูลแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็น นักลงทุน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ หรือ
ผูใ้ช้งบการเงินทัว่ไป ภาคธุรกิจ เจ้าของกิจการ และหน่วยงานภาครัฐ จะสามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีมาใช้
คาดการณ์ และวางแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีนักลงทุนควรใช้ในการตัดสินใจลงทุน เพื่อน าไปก าหนด
นโยบายองคก์รให้ตอบสนองต่อผูล้งทุน 

(2) จากผลการศึกษาช่วยให้สามารถคาดการณ์ไดว่้ากระแสเงินสดอิสระนั้น มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ และก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพยส์ าหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 

(3) ภาคธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น ควรเปิดเผยข้อมูลท่ีจ าเป็นในการค านวณมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ
วดัผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีจะช่วยให้ตดัสินใจลงทุนไดดี้มากย่ิงขึ้น  

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผูท่ี้ท  าการศึกษาวิจยัควรตอ้งค านึงถึงวิธีการค านวณมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจากสามารถค านวณ 
ไดห้ลากหลายวิธีตามแต่วตัถุประสงคท่ี์จะน าไปใช ้ผูท่ี้ท  าการศึกษาวิจยัจึงควรตอ้งวางแผนล่วงหนา้ว่าจะใชข้อ้มูล
ใดบา้ง มาค านวณมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการวิจยัคร้ังถดัไป ผูท่ี้ท  าการศึกษาควรพิจารณาปัจจยัอื่น ๆ 
ในการก าหนดตวัแปรดว้ย เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะท่ีท าการวิจยั หรือประเภทธุรกิจ ขนาดกิจการของกลุ่ม
ตวัอยา่ง นอกจากน้ีผูท่ี้ท  าการศึกษาอาจใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมดว้ย หรืออาจเพ่ิมขนาดตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 
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ไม่ว่าจะเป็นการขยายระยะเวลาท่ีจะท าการศึกษา หรือเพ่ิมกลุ่มธุรกิจท่ีศึกษา รวมถึงดชันีหลกัทรัพยท่ี์มีจ านวน
กิจการมากขึ้นจะส่งผลให้งานวิจยัมีคุณค่ามากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  และ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด ารงชีพจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ  
 จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา พบว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนไดรั้บผลกระทบ ดา้น
สุขภาพ ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงท าให้ผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ของโลกติดลบ ร้อยละ 3 และผลิตภณัฑ์
มวลรวมของไทย ติดลบท่ี 7.5 ในไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากหลายประเทศท าการปิดประเทศและจ ากดัการออกจาก
พ้ืนท่ี ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตอ้งพึ่งพาการส่งออก และการท่องเท่ียวท าให้เศรษฐกิจของประเทศประสบ
ปัญหาอยา่งมาก จึงท าให้รัฐบาลในหลายประเทศหนัมาใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจแบบ “บาซูกา้การคลงั” อาทิ 
เยอรมนันี ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา มีการกระตุน้เศรษฐกิจอยูท่ี่ ร้อยละ 14 – 28 ของผลิตภณัฑม์วลรวม โดยท่ี
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยกระตุน้เศรษฐกิจอยู่ท่ี ร้อยละ 9 – 10 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม นอกจากน้ี 
ประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศรัสเซีย ประเทศตุรกี และประเทศ
เม็กซิโก มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉล่ียประมาณร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพื่อกระตุ้นให้
เศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนฟูโดยเร็วท่ีสุด 
 แนวทางเตรียมความพร้อมในการด ารงชีพจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ1) การสร้างระบบส่ือสารเพื่อให้
พนกังานสามารถท างานท่ีบา้นได ้2) การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจนดว้ยระบบประมวลผลท่ีมีการ
วิเคราะห์เชิงลึก (Artificial Intelligence) 3) การเขา้ถึงระบบการท างานผา่นอินเทอร์เน็ตอยา่งมีประสิทธิภาพ 4) เร่ง
สร้างระบบการท างานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Cloud Computing) 5) ป้องกนัภยัจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ลดค่าใชจ้่ายในการท างานและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
ค าส าคัญ: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, โควิด 19, บาซูกา้การคลงั 
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ABSTRACT 
 This article aimed to investigate economic impact of the covid-19 epidemic and prepare the living with 
economic crisis.  

The information studies showed the covid-19 epidemic influencing people: unhealthy, poor society and 
economic crisis. Therefore, world’s GDP is minus 3 percent as well as Thailand’s GDP is also minus 7.5 percent 
in 2nd Quarter due to the lockdown of many countries. Especially, Thailand has to rely on export and tourism and 
hospitality influencing the economic crisis in Thailand. Thus, many countries turn to measure “Bazooka Finance” 
to recover economy. For example, Germany, Japan, France and United State stimulated the economy 18-28 
percent of their GDP, Thailand and Australia stimulated the economy 9-10 percent of their GDP, in addition, 
Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Russia, Turkey and Mexico stimulated 4 percent in average of their GDP to 
revive the economy as soon as possible.  

Preparation guidelines for living with economic crisis: 1) Build communication systems for the staff 
working from home. 2) Reach target group with Artificial Intelligence. 3) Access to the working system via 
internet effetely. 4) Build a working system (Cloud Computing) quickly and efficiently. 5) Protect information 
technology system. 6) Reduce the cost of work and improve the supply chain by new technologies. 
  
Keywords: Economic Impact, Covid-19, Bazooka Finance 
 

1. บทน า 
 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด ารงชีพ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ท าให้ประชาชนไม่สามารถไปท างานไดต้ามปกติ จึงส่งผลให้การด าเนินชีวิตต่าง ๆ อาทิ การท างาน 
การหาเงินเพ่ือด ารงชีวิตเป็นไปดว้ยความยากล าบาก จึงท าให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหากมีผูติ้ดเช้ือในกลุ่ม
หรือองค์กรต่าง ๆ ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจะถูกกักตัว 14 วนั เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
เพราะว่าโรคโควิด 19 สามารถกระจายไดอ้ย่างรวดเร็วเหมือนกบัไขห้วดัทัว่ไป เช่น การสัมผสัส่ิงของหรือใน
สถานท่ีต่าง ๆ การไอหรือจามผ่านทางอากาศ จึงท าให้รัฐบาลในหลายประเทศปิดประเทศ และตรวจคนเขา้เมือง
อย่างเขม้งวด ซ่ึงผูท่ี้เดินทางมาจากต่างประเทศจะตอ้งไดรั้บการตรวจหาเช้ือโควิด 19 และกกัตวัในสถานท่ีกกักนั
ท่ีรัฐบาลจดัเตรียมไวใ้ห้เป็นเวลา 14 วนั และในช่วงท่ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือย ๆ รัฐบาลในหลายประเทศ
ตอ้งปิดประเทศและจ ากดัการออกจากพ้ืนท่ี (Lockdown) เพื่อก าจดัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจ านวนผูติ้ด
เช้ือโรคโควิด 19 ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:50 น. มีจ านวนทั้งส้ิน 38,734,804 คน เสียชีวิต 1,096,828 คน รักษา
หายแล้วจ านวน 29,123,076 คน โดยห้าอันดับประเทศท่ีมีผูติ้ดเช้ือโรคโควิด 19 มากท่ีสุดได้แก่ 1) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจ านวน 8,150,043 เสียชีวิตจ านวน 221,843 คน และรักษาหายแลว้จ านวน 5,278,753 คน 2) ประเทศ
อินเดียมีผูติ้ดเช้ือจ านวนทั้งส้ิน 7,305,070 คน เสียชีวิตจ านวน 111,311 คน และรักษาหายแลว้จ านวน 6,380,456 
คน 3) ประเทศบราซิลมีผูติ้ดเช้ือจ านวนทั้งส้ิน 5,141,498 เสียชีวิตจ านวน 151,779 คน และรักษาหายแลว้จ านวน 
4,568,813 คน 4) ประเทศรัสเซียมีผูติ้ดเช้ือจ านวนทั้งส้ิน 1,340,409 คน เสียชีวิตจ านวน 23,205 คน รักษาหายแลว้
จ านวน 1,039,705 คน และ 5) ประเทศเสปนมีผูติ้ดเช้ือจ านวนทั้งส้ิน 937,311 คน เสียชีวิตจ านวน 33,413 คน 
รักษาหายแลว้จ านวน 150,000 คน โดยประเทศท่ีมีผูติ้ดเช้ือนอ้ยท่ีสุดคือ หมู่เกาะโซโลมอน มีผูติ้ดเช้ือจ านวนทั้งส้ิน 
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2 คน ไม่มีผูเ้สียชีวิต (Worldometer, 2563) นอกจากน้ี จ านวนผูเ้สียชีวิตในประเทศไทยมีจ านวนทั้งส้ิน 3,652 คน 
เสียชีวิต 59 คน และรักษาหายแลว้จ านวน 3,457 คน โดยจงัหวดัท่ีมีผูติ้ดเช้ือโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดห้าอนัดบั
ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานครมีผูติ้ดเช้ือจ านวน 1,557 คน 2) ภูเก็ตจ านวน 227 คน 3) นนทบุรีจ านวน 158 คน 4) 
ยะลาจ านวน 125 คน และ 5) สมุทรปราการจ านวน 117 คน และจงัหวดัท่ีไม่พบผูติ้ดเช้ือในพ้ืนท่ีคือ จงัหวดัสตูล 
(กรมควบคุมโรค, 2563) 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 (1) เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   
(2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการด ารงชีพจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ 

 

3. หัวข้อ (1)  
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้หลายกิจการในต่างประเทศไม่
สามารถด าเนินการไดต้ามปกติและมีหลายกิจการท่ีตอ้งฟ้ืนฟูกิจการและปิดกิจการไป อาทิ สายการบินลุฟท์ฮนัซา 
(Lufthansa) ขาดทุนกว่า 5 แสนลา้นดอลลาร์ ท าให้รัฐบาลเยอรมนัตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ สายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ซิสเต็ม (Scandinavian Airlines System) ปลดพนักงาน 5,000 คน สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ปลด
พนกังาน 25,000 คน สายการบินบริติซแอร์เวย ์(British Airways) เลิกจา้งพนกังานกว่า 12,000 ต าแหน่ง สายการบิน 
ควอนตสั (Qantas) ซ่ึงเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย เลิกจา้งพนักงานกว่า 6,000 คน สายการบิน            
เค แอล เอม (KLM Royal Dutch Airlines) ปลดพนักงาน 2,000 คน ธนาคารยกัษ์ใหญ่ทั่วโลกเลิกจ้างพนักงานกว่า 
35,000 คน บริษทั นิสสัน มอเตอร์ จ ากดั (Nissan Motor Co., Ltd.) ปลดพนักงานทัว่โลกกว่า 20,000 คน บริษทั 
เฮิร์ท (The Hertz Corporation) เป็นบริษทัให้บริการเช่ารถยกัษใ์หญ่ตอ้งลม้ละลาย และเลิกจา้งพนักงานกว่า 12,000 
คน และประกาศขายรถยนต์กว่า 30,000 คนั บริษทั อูเบอร์ (Uber Technologies Inc.) ปิดให้บริการกว่า 45 แห่ง              
ทัว่โลกและปลดพนักงานกว่า 3,000 คน และบริษทั แอร์ บี เอ็น บี จ ากดั (Airbnb) เลิกจากพนักงาน 1,900 คน  
(อีไฟแนนซ์ไทย, 2563) นอกจากน้ี บริษทั คาลิฟอเนีย พิซซ่าคิทเช่น (California Pizza Kitchen) บริษทั บุ๊คบราเธอร์ 
(Brooks Brothers) และบริษทั นิวยอร์ค สปอร์ตคลบั (New York Sports Clubs) ปิดตวัลงกว่า 23 สาขาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Davide Scigliuzzo, 2563) ในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็น
อย่างมากเน่ืองจากรายไดห้ลกัมาจากการส่งออก การท่องเท่ียวและบริการ จึงท าให้หลายกิจการตอ้งฟ้ืนฟูและ
หลายกิจการตอ้งปิดตวัลง อาทิ ศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังให้การบินไทยด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และบริษทั วิงสแปน 
เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือการบินไทยเลิกจา้งพนกังาน 2,600 คน บริษทั สายการบิน นกสกู๊ต จ ากดั 
(NokScoot) ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน 425 คน บริษทั มิตซูบิชิอิเล็คทริค จ ากัด (จังหวดัชลบุรี) เลิกจ้าง
พนักงาน 1,000 คน โรงงานมาบตาพุด-นครปฐม ปิดกิจการ ท าให้พนักงานตกงานร่วม 1,000 ชีวิต พร้อมกนัน้ี                
ย ังมีบริษัทท่ีปิดกิจการอีกมากมาย อาทิ โมโน มิวสิค อิเซตัน (เซนทรัลเวิร์ล) บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์  
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือเชฟโรเลต จะปิดกิจการทั้งหมดในประเทศไทยภายในปี 2563 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากัด  
(Siam City Cement) ปิดโรงงานผลิตท่ีจังหวัดสระบุรี สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เลิกจ้าง
พนกังานทั้งหมดท่ีอายุงานไม่ถึง 1 ปี วุฒิศกัด์ิคลินิก ย่ืนศาลขอฟ้ืนฟูกิจการหลงัมีหน้ีกว่า 10 ลา้นบาท และ ฯลฯ 
(อีไฟแนนซ์ไทย, 2563) ดงันั้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและจ านวนการว่างงานของ
ประชากรทัว่โลกและประชากรไทย ดงัภาพท่ี 1.1 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-30/california-pizza-kitchen-is-latest-chain-to-file-for-bankruptcy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-08/brooks-brothers-goes-bankrupt-with-formal-attire-losing-favor
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-14/new-york-sports-clubs-owner-files-bankruptcy-amid-gym-closures?sref=rQgsAYBU
https://twitter.com/dscigliuzzo
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ภาพที่ 1.1 แสดงร้อยละของผูว่้างงานต่อจ านวนประชากรระหว่างปี 2559 – 2563 
ที่มา : http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx (สสช, 2563) ; 

https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/EURO (IMF, 2563) 
  
 จากภาพท่ี 1.1 จ านวนผูท่ี้ว่างงาน 5 ปี ยอ้นหลงัพบว่า ในปี 2559 มีจ านวนผูว่้างงานในยโุรป ร้อยละ 10.4 
ผูว่้างงานในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (G7) มีจ านวนผูว่้างงานร้อยละ 6.2 และในประเทศไทยมีจ านวนผูว่้างงาน
ร้อยละ 0.9 ในปี 2560 มีจ านวนผูว่้างงานในยุโรปร้อยละ 7.6 มีผูว่้างงานในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว (G7) มี
จ านวนผูว่้างงานร้อยละ 5.6 และในประเทศไทยมีจ านวนผูว่้างงานร้อยละ 1.1 ในปี 2561 มีจ านวนผูว่้างงานใน
ยุโรปร้อยละ 8.2 มีผูว่้างงานในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (G7) จ านวนร้อยละ 5.1 และในประเทศไทยมีจ านวน              
ผูว่้างงานร้อยละ 1.0 ในปี 2562 มีจ านวนผูว่้างงานในยุโรป ร้อยละ 9.1  มีผูว่้างงานในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
(G7) จ านวนร้อยละ 4.8  และในประเทศไทยมีจ านวนผูว่้างงานร้อยละ 0.9 ในปี 2563 คร่ึงปีแรกมีจ านวนผูว่้างงาน
ในยุโรปร้อยละ 10.0 มีผูว่้างงานในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว (G7) จ านวนร้อยละ 8.3 และในประเทศไทยมี
จ านวนผูว่้างงาน ร้อยละ 1.95 จะเห็นไดว่้าจ านวนผูว่้างงานในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (G7) และประเทศไทยมี
จ านวนผูว่้างงานจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สูงขึ้นประมาณหน่ึงเท่าตวั  

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ประเทศไทยมีจ านวนแรงงานทั้งส้ิน 37,825,941 คน โดยเป็นผูมี้งานท า
จ านวน 37,080,764 คน และผูว่้างงานจ านวน 74,5177 คน โดยสามารถจ าแนกและเปรียบเทียบจ านวนผูว่้างงาน
ก่อน-หลงัโควิดระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 และ ปี 2563 ตามสาขาอาชีพ ดงัภาพท่ี 1.2 
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http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx
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ภาพที่ 1.2 แสดงเปรียบเทียบจ านวนผูว่้างงานในประเทศไทยก่อน-หลงั โรคโควิด 19 
ที่มา : http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ส ารวจ/ดา้นสังคม/แรงงาน/ภาวะการท างานของประชากร.aspx 

(สสช, 2563) 
 
  จากภาพท่ี 1.2 พบว่า ในไตรมาสท่ี 2/2563 ผูท่ี้ว่างงานและไม่เคยท างานมาก่อนมีจ านวน 266,543 คน 
เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2562 ของผูท่ี้ว่างงานและไม่เคยท างานมีจ านวน 208,000 คน ดังนั้น มีผูว่้างงานเพ่ิมขึ้น
จ านวน 58,543 คน คิดเป็นร้อยละ 28.14 ในไตรมาสท่ี 2/2563 ผูท่ี้ประกอบอาชีพบริการและอื่น ๆ มีผูว่้างงาน
จ านวน 124,636 คน เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2562 ของผูท่ี้ประกอบอาชีพบริการและอื่น ๆ มีผูว่้างงานจ านวน 
47,415 คน ดงันั้น มีผูว่้างงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 77,221 คน คิดเป็นร้อยละ 162.86 ในไตรมาสท่ี 2/2563 ผูท่ี้ว่างงาน
ดา้นการท่องเที่ยวมีจ านวน 153,725 คน เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2562 มีจ านวนผูว่้างงาน 46,354 คน ดงันั้น มีผูว่้า
งานเพ่ิมขึ้นจ านวน 107,371 คน คิดเป็นร้อยละ 231.63 ในไตรมาสท่ี 2/2563 ผูท่ี้ว่างงานในสาขาการก่อสร้างมี
จ านวน 62,570 คน เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2562 ของผูท่ี้ว่างงานในสาขาการก่อสร้างมีจ านวน 15,172 คน ดงันั้น 
มีผูว่้างงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 47,398 คน คิดเป็นร้อยละ 312.40 ในไตรมาสท่ี 2/2563 ผูท่ี้ว่างงานในสาขาการผลิตหรือ
อุตสาหกรรมมีจ านวน 102,786 คน เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2562 ของผูท่ี้ว่างงานในสาขาการการผลิตหรือ
อุตสาหกรรมมีจ านวน 45,460 คน ดงันั้น มีผูว่้างงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 57,326 คน คิดเป็นร้อยละ 126.10 และในไตร
มาสท่ี 2/2563 ผูท่ี้ว่างงานในสาขาการเกษตรมีจ านวน 34,917 คน เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2562 ของผูท่ี้ว่างงาน
ในสาขาการเกษตรมีจ านวน 14,565 คน ดงันั้น มีผูว่้างงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 20,352 คน คิดเป็นร้อยละ 139.73 
 จากการระบาดของโรคโควิด 19 ไดส่้งผลผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม ของโลกและของประเทศ
ไทยเป็นอยา่งมาก ดงัภาพท่ี 1.3 
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ไตรมาสท่ี 2/2562 (ก่อนโควิด 19) ไตรมาสท่ี 2/2563 (หลงัโควิด 19)

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร.aspx
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ภาพที่ 1.3 แสดงร้อยละของผลิตภณัฑม์วลรวมของโลกและของประเทศไทยระหว่างปี 2559-2563 

ที่มา : https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD (IMF, 
2563) ; https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10520 (สศช, 2563) 

 
จากภาพท่ี 1.3 พบว่า ในปี 2559 ผลิตภณัฑ์มวลรวม ของโลกมีจ านวนร้อยละ 3.4 ผลิตภณัฑ์มวลรวม 

ของประเทศไทยมีร้อยละ 3.4 ในปี 2560 ผลิตภณัฑ์มวลรวม ของโลกเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 4.0 ผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2561 ผลิตภณัฑ์มวลรวม ของโลกลดลงเป็นร้อยละ 3.6  ขณะท่ี
ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 4.1 ในปี 2562 ผลิตภณัฑ์มวลรวมของโลกลดลงเป็น                 
ร้อยละ 2.9 ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศไทยลดลงเป็น ร้อยละ 2.4 และในปี 2563 ผลิตภณัฑ์มวลรวมของโลก
ติดลบร้อยละ 3.0 ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยติดลบ 7.5 จากสถิติดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 เป็นสาเหตุหลกัท่ีส่งผลให้ผลิตภณัฑม์วลรวมของโลกและประเทศไทยในปี 2563 ติดลบ 3 และ 
7.5 ตามล าดบั  

โดยองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) คาดการณ์ว่าปริมาณการค้าโลกจะลดลง 9.2               
ร้อยละในปี 2563 แต่ในปี 2564 องค์การการคา้โลกคาดการณ์ว่าปริมาณการคา้โลกจะเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 เป็น            
ร้อยละ 7.2 ซ่ึงหากมีการพฒันาวคัซีนหรือการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้จะท าให้เศรษฐกิจ
โลกกลบัมาเติบโตไดร้้อยละ 1-2 หรืออาจเป็นร้อยละ 3 ได ้ในปี 2564 (WTO, 2563) ขณะท่ีกองทุนระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะติดลบร้อยละ 3 และจะเลวร้ายท่ีสุดนบัตั้งแต่
คริสต์ทศวรรษ 1930 นบัตั้งแต่เกิด Great Depression พร้อมทั้ง ไดค้าดการณ์ว่าจะเกิดมูลค่าและความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจโลกระหว่างปี 2563-2564 ประมาณ 9 ลา้นลา้น ดอลลาร์ สรอ. (IMF, 2563) ซ่ึงส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic and Social Development Council) กล่าวว่า ในปี 
2563 แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะปรับตวัลดลงร้อยละ (-7.3) - (-7.8) เป็นการปรับลดลงร้อยละ  
(-5.0) - (-6.0) จากการประมาณการเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายไดจ้ากการท่องเท่ียว
ต่างชาติลดลง 2) ภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก 3) ผลกระทบจากการระบาดของโรค               
โควิด 19 และ 4) ปัญหาจากการเกิดภยัแลง้ ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าการส่งออกจะปรับตวัลดลดร้อยละ 10 การบริโภค
ภาคเอกชนปรับตวัลดลงร้อยละ 3.1 และการลงทุนปรับตวัลดลงร้อยละ 5.8 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ในช่วง    
ร้อยละ (-0.7) - (-1.2) และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 2.5 ของผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) 
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https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10520
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โดยในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจในคร่ึงปีแรก หรือไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 
อาทิ ด้านการบริโภคภาคเอกชน ในไตรมาสท่ี 2/2563 ลดลงร้อยละ 6.6 ตามฐานรายได้ของระบบเศรษฐกิจ                    
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภค และตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้                      
การบริโภคสินคา้ลดลง ในหมวดสินคา้คงทน ก่ึงคงทน และในหมวดการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มยานยนต์
ลดลงร้อยละ 43.0 หมวดเส้ือผา้และรองเทา้ลดลงร้อยละ 21.4 หมวดร้านอาหารและโรงแรมลดลงร้อยละ 45.8 
หมวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ดลงร้อยละ 17.1 อยา่งไรก็ตาม หมวดค่าน ้าและค่าไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 เน่ืองจาก
ประชาชนอยู่บา้นมากขึ้นเน่ืองจากหลายสาเหตุ อาทิ การท างานท่ีบา้น การประหยดัค่าใช้จ่าย และการว่างงาน                
ในดา้นการลงทุนรวมปรับตวัลดลงร้อยละ 8.0 เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 6.5 ในไตรมาสท่ี 1 รวมคร่ึงปีแรก
หรือไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 การบริโภคในภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.1 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคของรัฐ
ลดลงร้อยละ 0.7 ด้านการลงทุน ในไตรมาสท่ี 2 การลงทุนในภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 15.0 ต่อเน่ืองจากการลดลง
ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสท่ี 1 เน่ืองจากการลดของการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรร้อยละ 18.4  และการก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 2.1 นอกจากน้ี การลงทุนในภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมาส
ก่อน รวมคร่ึงปีแรก หรือรวมไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 การลงทุนรวมภาคลดลงร้อยละ 7.2 โดยเป็น                    
การลงทุนในภาคเอกชนลดลงร้อยละ 10.2 และการลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 ด้านการส่งออกสินค้า                           
ในไตรมาสท่ี 2 ตามระบบดุลการช าระเงินมีมูลค่า 49,787 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 17.8 เม่ือเทียบกบั                 
การขยายตวัในไตรมาสก่อนร้อยละ 1.4 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 16.1 ดา้นราคาการส่งออกลดลง              
ร้อยละ 2 รวมคร่ึงปีแรกหรือรวมไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 การส่งออกมีมูลค่า 110,654 ลา้นดอลลาร์ สรอ. 
ลดลงร้อยละ 8.2 ด้านสาขาเกษตรกรรม การป่าไม่ และการประมง ในไตรมาสท่ี 2 การผลิตลดลงร้อยละ 3.2 
ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 9.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผลผลิตพืชเกษตรท่ีส าคญัลดลง ได้แก่ ข้าวโพด                 
เล้ียงสัตวล์ดลงร้อยละ 28.2 มนัส าปะหลงัลดลงร้อยละ 5.1 ขา้วเปลือกลดลงร้อยละ 43.7 ซ่ึงผลผลิตท่ีขยายตัว
ไดแ้ก่ ไมผ้ลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.9 น ้ ามนัปาลม์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 ยางพาราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 ดา้นการประมงลดลง
ร้อยละ 16.1 ขณะท่ีหมวดปศุสัตวข์ยายตัวร้อยละ 6.2 รวมคร่ึงปีแรกการผลิตด้านเกษตรกรรม การป่าไม ้และ               
การประมงลดลงร้อยละ 6.7 ดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรลดลดร้อยละ 9.2 ส่วนดชันีราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 และดชันี
รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 6.1 ด้านการผลิตอุตสาหกรรม ในไตรมาสท่ี 2 ลดลงร้อยละ 14.4 ต่อเน่ืองจาก                   
การลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการในประเทศและต่างประเทศลดลง โดยดชันี
ผลผลิตดา้นอุตสาหกรรมท่ีลดลง อาทิ การผลิตยานยนต์ลดลงร้อยละ 68.8 การผลิตปิโตรเลียมลดลงร้อยละ 15.5 
การผลิตเคร่ืองจกัรทัว่ไปลดลงร้อยละ 39.4 ซ่ึงดชันีอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิ การผลิตสัตวน์ ้ า
บรรจุกระป๋องเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.6 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภณัฑ์ท่ีใช้รักษาโรคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.4 และ                   
การผลิตอาหารส าเร็จรูปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0 รวมคร่ึงปีแรกหรือไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 การผลิตสาขา
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 8.3 และดชันีการผลิตลดลงร้อยละ 12.9 ด้านการผลิตสาขาที่พักและบริการด้านอาหาร 
ในไตรมาสท่ี 2 ลดลงร้อยละ 50.2 ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 23.3 ในไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากมาตรการ
ป้องกนัโรคโควิด 19 และรายไดท่ี้ลดลงของประชาชน โดยในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ประเทศไทยมีรายรับจาก
การท่องเท่ียว 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 97.1 โดยเป็นรายรับจาก
นักท่องเท่ียวชาวไทยอยู่ท่ี 0.019 ซ่ึงลดลดจากปี 2562 ในไตรมาสเดียวกนัร้อยละ 92.7 โดยอตัราการเขา้พกัใน
โรงแรมและรีสอร์ทอยูท่ี่ 6.51 ลดลงร้อยละ 51.50 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 และเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 2 ของปี 2562 ลดลงร้อยละ 70.79 รวมคร่ึงปีแรกของปี 2563 หรือไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 ดา้นการผลิต
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สาขาท่ีพกัและบริการดา้นอาหาร ลดลงร้อยละ 36.0 รายรับจากนักท่องเท่ียวอยู่ท่ี 0.332 ลา้นลา้นบาท จ านวน
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศลดลงร้อยละ 66.2 ด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ในไตรมาสท่ี 2 ลดลงร้อยละ 38.9 
ต่อเน่ืองจากการลดลงในไตรมาสก่อนร้อยละ 6.0 สอดคลอ้งกบัการลดลงของการบริโภค การคา้ระหว่างประเทศ 
การท่องเท่ียว และการผลิตในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 89.6                   
การขนส่งทางบกและท่อล าเลียงลดลงร้อยละ 43.9 และการขนส่งทางน ้ าลดลงร้อยละ 2.2 ขณะท่ีผูป้ระกอบการ
ไปรษณียเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 22.9 รวมคร่ึงปีแรกหรือไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 2563 การผลิตสาขาการขนส่งและ
สถานท่ีเก็บสินคา้ ลดลงร้อยละ 21.7 โดยบริการขนส่งลดลงร้อยละ 23.0 บริการสนบัสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 
14.0 ขณะท่ีบริการไปรษณียข์ยายตวัร้อยละ 14.0 

ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้หลายประเทศปิดประเทศ และประกาศล็อกดาวน์ 
(Lockdown) เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดงันั้น จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก อาทิ 
การลดการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ การลดจ านวนของการค้าทั้งในและต่างประเทศ การลดจ านวนของ
นกัท่องเท่ียว การลดจ านวนของการลงทุน และ ฯลฯ จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
เขา้สู่ภาวะถดถอย ดงันั้น รัฐบาลในหลายประเทศทัว่โลกจึงตอ้งเร่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ “บาซูกา้การคลงั” 
เพื่อบรรเทาและกระตุน้ให้เศรษฐกิจให้กลบัมาฟ้ืนฟูอีกคร้ัง ดงัภาพท่ี 1.4  

 

 
ภาพที่ 1.4 แสดงร้อยละของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ท่ีใชม้าตรการบาซูกา้การคลงัเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ 

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256303_CoverStory.aspx (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 
  

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) กล่าวว่า จ านวนเงินท่ีรัฐบาลแต่ละประเทศใชเ้พื่อกระตุน้
เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีขนาดใหญ่กว่าอดีตเป็นประวติัการณ์ ซ่ึงกลุ่มเศรษฐกิจหลกั 
(Advanced Economies) ประกอบดว้ย เยอรมนันี ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส และ สหรัฐอเมริกา มีการอดัฉีดเงินเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจถึงร้อยละ 14 – 28 ของผลิตภณัฑม์วลรวมและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Economies) โดยท่ีประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศไทยมีการอดัฉีดเงินร้อยละ 9 – 10 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม นอกจากน้ี ประเทศบราซิล 
ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศรัสเซีย ประเทศตุรกี และประเทศเม็กซิโก มีการอดั
ฉีดเงินเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจเฉล่ียประมาณร้อยละ 4 (เสาวณี จนัทะพงษ ์และคณะ, 2563) ดงัภาพท่ี 1.4  
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4. หัวข้อ (2)  
  แนวทางเตรียมความพร้อมในการด ารงชีพจากวิกฤติทางเศรษฐกิจโดยส านักวิจยั Oxford Economics 
และสถาบนัการศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจของ IBM (IBM Institute for Business Value) ไดส้ ารวจความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารระดบัสูงทัว่โลก และสรุปได ้6 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) การสร้างระบบส่ือสารเพื่อให้พนกังานสามารถ
ท างานท่ีบา้นได ้ซ่ึงระบบดงักล่าวตอ้งสามารถให้ข้อมูลและตอบค าถามต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเม่ือมีขอ้สงสัย 
และ/ หรือสามารถให้ขอ้มูลผูท่ี้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใชง้านง่าย พร้อมทั้ง มีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ 2) การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจนดว้ยระบบประมวลผลท่ีมี
การวิเคราะห์เชิงลึก (Artificial Intelligence) ซ่ึงขอ้ความของส่ือโฆษณาตอ้งสามารถส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ดีเยี่ยม และมีระบบอตัโนมติัในการตอบค าถามลูกคา้ท่ีเป็นขอ้มูลสินคา้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ 3) การ
เขา้ถึงระบบการท างานผา่นอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัตอ้งลงทุนเพื่อสร้างระบบการเขา้ถึงขอ้มูล 
รายละเอียดสินคา้ต่าง ๆ ทรัพยสิ์นของบริษทั รายช่ือทีมงานและความรับผิดชอบ  เพื่อให้การด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถท างานจากท่ีบา้นหรือสถานท่ีต่าง ๆ ได ้4) เร่งสร้างระบบการท างานอยา่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ (Cloud Computing) เพื่อรองรับการท างานทุกดา้น อาทิ ระบบเครือข่าย ระบบจดัเก็บขอ้มูล ระบบ
ติดตั้งฐานขอ้มูล และ ระบบการใชง้านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานสามารถรับ-ส่งค าส่ังและ
ปฏิบัติงานได้ทุกท่ีทุกเวลา เพียงแต่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 5) การป้องกันภยัจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เน่ืองจากหลงัจากการเกิดวิกฤตโรคโควิด 19 หลายบริษทัหันมาใชเ้ทคโนโลยีในการท างาน จึงท าให้ ผูแ้สวงหา
ผลประโยชน์พยายามเขา้ถึงขอ้มูลมูลบริษทั ดงันั้น บริษทัตอ้งจากผูดู้แลและป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญัของ
บริษัท 6) ลดค่าใช้จ่ายในการท างานและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่กระบวนการจัดซ้ือ 
(Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจดัเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
การจ าหน่าย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใชเ้พื่อลดตน้ทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (ปฐมา จนัทรักษ,์ 2563)  
   

5. สรุป 
 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน
สุขภาพ ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ โดยผูท่ี้ติดโรคโควิด 19 ไม่สามารถใช้ชีวิตไดต้ามปกติโดย
ตอ้งท าการรักษาและกกัตวัอย่างน้อย 14 วนั ซ่ึงหากผูท่ี้มีโรคประจ าตวัอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ้ ด้านสังคม ผูท่ี้ป่วย
เป็นโรคโควิด 19 อาจไดรั้บการรักษาท่ีแบ่งแยกตามสถานะทางสังคม และตอ้งแยกตวัออกจากครอบครัวและ
สังคม ซ่ึงท าให้ผูป่้วยและครอบครัวเกิดภาวะความเครียดได ้ ด้านเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ส่งผลให้ประชากรโลกว่างงานสูงขึ้นเน่ืองจากการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การปิดประเทศ 
การคดักรองผูม้าจากต่างประเทศ และการล็อกดาวน์ ท าให้เศรษฐกิจไดรั้บความเสียหายโดยเฉพาะอยา่งย่ิง ธุรกิจ
การน าเขา้-ส่งออก ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ ดงันั้น จึงส่งผลให้ ผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ของโลกติดลบร้อยละ 3 และผลิตภณัฑ์มวลรวมของไทย ติดลบท่ี ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีตอ้งพึ่งพาการส่งออก และการท่องเท่ียวท าให้เศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหาอย่างมาก 
จากปัญหาดงักล่าวจึงท าให้รัฐบาลในหลายประเทศหันมาใช้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจแบบ “บาซูกา้การคลงั” 
อาทิ เยอรมนันี ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา มีการกระตุน้เศรษฐกิจอยู่ท่ีร้อยละ 14 – 28 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม 
โดยท่ีประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยกระตุน้เศรษฐกิจอยูท่ี่ร้อยละ 9 – 10 ของผลิตภณัฑม์วลรวม นอกจากน้ี 
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ประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศรัสเซีย ประเทศตุรกี และประเทศ
เม็กซิโก มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉล่ียประมาณร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพื่อกระตุ้นให้
เศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนฟูโดยเร็วท่ีสุด 
 แนวทางเตรียมความพร้อมในการด ารงชีพจากผลกระทบของโรคโควิด 19 โดยส านักวิจัย Oxford 
Economics และสถาบนัการศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจของ IBM (IBM Institute for Business Value) ไดแ้ก่ 1) การ
สร้างระบบส่ือสารเพื่อให้พนกังานสามารถท างานท่ีบา้นได ้2) การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจนดว้ย
ระบบประมวลผลท่ีมีการวิเคราะห์เชิงลึก (Artificial Intelligence) 3) การเขา้ถึงระบบการท างานผ่านอินเทอร์เน็ต
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เ ร่งสร้างระบบการท างานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Cloud Computing)                              
5) การป้องกันภยัจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ลดค่าใช้จ่ายในการท างานและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) โดยใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   

6. ข้อเสนอแนะ 
 1. รัฐบาลและประชาชนทุกคนควรตระหนกัและช่วยกนัเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยา่ง
เขม้งวดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดอีกรอบ 
 2. ประชาชนควรใชจ้่ายเงินเท่าท่ีจ าเป็น และควรลดการบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย เน่ืองจากรายไดล้ดลงจาก
ผลกระทบของโรคโควิด 19 
 3. รัฐบาลควรตรวจสอบคุณสมบัติผูท่ี้ได้รับการช่วยเหลือให้ละเอียดย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผูท่ี้ได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบอยา่งแทจ้ริง 
  4. รัฐบาลควรส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมีคุณภาพ อาทิ การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ก่อให้เกิดการการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ เกิดการจา้งงาน การผลิตท่ีย ัง่ยืน ผลท่ีตามมา
คือประชาชนมีรายไดสู้งขึ้นท าให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีไดม้ากขึ้น และส่งผลให้มีเงินไปพฒันาประเทศมาก
ย่ิงขึ้นตามไปดว้ย 
  5. รัฐบาลควรส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของประชาชนในดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 
เพื่อให้ประชาชนมีศกัยภาพทางดา้นแรงงาน (Skilled Labor) และ/ หรือสามารด าเนินกิจการไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาช่วยเพื่อลดเวลาและตน้ทุนในการผลิต 
  6. รัฐบาลควรสนับสนุนและให้ความรู้ให้กบัประชาชนในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชน
สามารถพ่ึงตนเองไดใ้นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ  
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https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนผูทิ้้งขยะ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลถึง
พฤติกรรมการก าจดัขยะของครัวเรือน เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะ  ขอ้มูลท่ีใช้
ในการวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีขนาดตวัอย่างจ านวน 400 ราย สถิติท่ีใชเ้พ่ือการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ มธัยฐาน T-test และ F-test  

ปัจจยัท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมการก าจดัขยะของครัวเรือน ตวัแปรเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
และความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะส่งผลต่อดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย  ส่วนตวัแปรอาย ุสถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และตัวแปรความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะส่งผลต่อด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่                   
ตวัแปรสถานภาพการสมรส พบว่า ส่งผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย แนวทางและรูปแบบในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากขยะจะเกิดขึ้ นได้นั้ น ต้องร่วมมือกันทั้ ง 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ครัวเรือน เทศบาล และเอกชน                                 
ในการด าเนินโครงการสามารถเร่ิมตน้ไดโ้ดยการท าในรูปแบบกองทุนขยะชุมชน   
 

ค าส าคัญ: รูปแบบ, ขยะ, ครัวเรือน, การจดัการ 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study behavior of the household garbage, study the factors that affect the 

behavior of household waste and study ways and patterns for creating added value from waste. The data used in 
this research were data using questionnaires of 400 sample sizes. The statistics used for analysis were mean, 
standard deviation, median percentage, T-test and F-test.  

Factors affecting household waste disposal behavior, gender, age, education level, occupation, income 
and knowledge of waste management affect the reduction of waste generation. Variables of age, marital status, 
education level, occupation, income and knowledge variables about waste management affecting the recycling 
side. The marital status variables were found to affect the garbage classification behavior. Guidelines and The 
program can be started by the Fund in the form of waste. Patterns for creating added value from waste are possible. 
Need to cooperate with all 3 parties together household, municipal and private sectors 

 

Keywords: Model, Garbage, Household, Management 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรหนาแน่น มีอตัราการขยายตวัและเติบโตของชุมชน

และมีกิจกรรมในการบริโภคค่อนขา้งสูง ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะปัญหา
ดา้นขยะมูลฝอยถือว่าเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดัอย่างย่ิง ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เศรษฐกิจและสังคมและกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ปัญหาของเสียจากกองขยะ กล่ินเหมน็รบกวน ปัญหามลทศัน์
ความเส่ือมโทรมทางภาพลกัษณ์ของสถานท่ีนั้น ๆ ปัญหาเร่ืองแมลงวนัและสัตวพ์าหะน าโรคต่าง ๆ แมว่้าภาครัฐ
ได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการด้านการจัดการขยะแต่ยงัคงเป็นปัญหาใน              
การจดัการและการก าจดัอยู่ตลอดจนปัญหาการขาดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและการต่อตา้นของประชาชน
หรือชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัสถานท่ีก าจดัขยะ ท าให้การจดัการขยะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพทั้งน้ี จงัหวดั            
สุราษฎร์ธานีมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีประมาณ 978 ตนัต่อวนั โดยปริมาณขยะท่ีมีการเก็บขน
เพื่อน าไปก าจดัมีประมาณ 619 ตันต่อวนั มีขยะตกคา้ง 359 ตันต่อวนั นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบนัยงัไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ท่ีถูกสุขลกัษณะ และปริมาณของขยะท่ีมากท่ีสุดรายอ าเภอคือ อ.เมือง  
รองลงมาคือ อ.เกาะสมุย และน้อยท่ีสุด คือ บา้นตาขุน  (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, 2560) ส าหรับ
เทศบาลต าบลขุนทะเล อ.เมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็น เทศบาลหน่ึงของอ.เมือง ซ่ึงเทศบาลมีพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 
ชุมชนชนบท และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา หน่ึงในนั้นคือมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี ปริมาณขยะ
ท่ีเกิดขึ้นจึงค่อนขา้งสูง จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน ปี 2556 พบว่า         
การจัดการขยะโดยชุมชนยงัมีค่อนข้างน้อย ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบคือ เทศบาลไม่มีท่ีทิ้งขยะเป็นของตนเอง หรือ
ด าเนินการใชป้ระโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งเป็นรูปธรรม โดยในการจดัการขยะนั้น ไดใ้ชวิ้ธีการก าจดัในพ้ืนท่ีไป
ทิ้งในพ้ืนท่ีเอกชน โดยการก าจดัเป็นระบบเทกองปิดกลบเป็นการคร้ังคราว และยงัพบปัญหา คือ ค่าใช้จ่ายใน        
การก าจดั ดงันั้น จึงเป็นประเด็นในการวิจยั เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวในการก าจดัขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
ขุนทะเล ก่อเกิดการสร้างประโยชน์จากขยะ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาล  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนผูทิ้้งขยะในเขตเทศบาลขนุทะเล อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมการก าจัดขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง                        

จ.สุราษฎร์ธานี 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง                      

จ.สุราษฎร์ธานี 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดการจัดการขยะการจัดการทางด้านอุปสงค์และการจัดการทางด้านอุปทาน 

แนวความคิดการจดัการขยะในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากการจดัการขยะของภาครัฐ โดยใชท้างเลือก
อื่น ๆ เขา้มาจดัการการก่อให้เกิดขยะ ทั้งน้ี ทางเลือกในการจดัการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจดัการทางดา้น             
อุปสงค ์และการจดัการทางดา้นอุปทาน ดงัน้ี 

1.การจัดการขยะทางด้านอุปสงค์เป็นการจัดการท่ีต้นเหตุหรือแหล่งก าเนิดขยะ ได้แก่ การลด                 
ปริมาณการเกิดขยะ การให้ชุมชนและ/หรือประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ มีวิธีการท่ีน าเสนอหลายวิธี 
เช่น 5R (reduce, reuse, repair, recycle, refill) การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นตน้ 

2. การจัดการขยะทางด้านอุปทานเป็นการจัดการท่ีปลายเหตุหรือการสร้างสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวขอ้งขึ้นมารองรับขยะ ไดแ้ก่ การฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล การหมดัท าปุ๋ ย การสร้างโรงงานเผาขยะ   
เป็นตน้ การจดัการขยะแบบผสมผสานระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เป็นวิธีการจดัการขยะท่ีเน้นจดัการท่ีต้นตอ
ของปัญหา คือ ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตสินคา้ เป้าหมายของการจดัการดา้นอุปสงค ์คือ การลดปริมาณขยะให้เหลือ
เฉพาะส่วนท่ีเป็นขยะท่ีไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้มาก าจดั ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีถูกน าเสนอและพิจารณา 
ไดแ้ก่ โครงการ 5R และการใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการ 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กลัยาณี อุปราสิทธ์ิ และคณะ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน

เขต เทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือน ในเขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ และปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม                    
การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ครัวเรือน พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนดา้นการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย ดา้นการน าไปใชต้่อ และดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จอมจันทร์ นทีวฒันาและวิชัย เทียนถาวร (2560) ท าการศึกษาเร่ืองความรู้และทัศนคติท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา. วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การลดขยะของชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลดขยะพบว่าลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ส่ือท่ีรับข่าวสาร ชนิดของขยะ การศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ความรู้เร่ือง ไดแ้ก่ การลดการใช ้การใชซ้ ้า การปฏิเสธไม่ใช ้การซ่อมแซม 
ล าดบัชั้นการจดัการขยะ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั  

เฉลิมชาติ แสไพศาล (2556) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน : กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา. โดยใชต้วัอยา่งจากประชากร 405 หลงัคาเรือน ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแชะสรุปได้ดังน้ีประชานมี
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัพอใชด้า้นพฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพอใชส่้วนในดา้นพฤติกรรมการน ากลบัมาใชใ้หม่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช้ 

ชุติมา ตุ๊นาราง และคณะ. (2554) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
แนวทางในการพฒันาการ บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ. การศึกษาคร้ังน้ีมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจดัการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล
นครสมุทรปราการ n ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมจดัการมูลฝอยชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการมูลฝอย ไดแ้ก่ สถานภาพในครัวเรือน ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน จ านวนปีท่ีอยู่อาศัย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมูลฝอย ทัศนคติ และความยินดีเข้าร่วมใน                        
การจดัการมูลฝอยชุมชน  

วรรณธณี กองจนัทร์ดี. (2555). ท าการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสด
บางกะปิ และตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. ศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อการจดัการขยะของผูค้า้
ในตลาดสด โดยเลือกตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย ผลการศึกษา กลุ่มตวัอย่างผูค้า้ตลาดสดบางกะปิมี
ความรู้ดา้นการจดัการขยะ โดยมีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 0.68 น้อยกว่าผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความรู้ดา้นการจดัการขยะอยู่ท่ี0.80 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างผูค้า้ตลาดสดบางกะปิมีทศันคติต่อการจดัการขยะ
เท่ากบั 4.05 ระดบัมาก ส่วนผูค้า้ตลาดสดนครไทยมีทศันคติต่อการจดัการขยะ เท่ากบั 3.36 ซ่ึงอยู่ในระดบัปาน
กลาง ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยมีทศันคติต่อการจดัการขยะเท่ากบั 3.36 อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้การวิจัย คือ ประชาชน (ครัวเรือน)ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลขุนทะเล  จ านวน 9,568 

ครัวเรือน (เทศบาลขุนทะเล. 2558) กลุ่มตวัอย่าง ท่ี โดยก าหนดขนาดตวัอย่าง ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1976 : 886) จึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่งทั้งน้ีในการเก็บแบบสอบถามใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบไปตามสะดวกและในการใชก้ระบวนการเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ  

4.2 เคร่ืองมือวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัฉบบัน้ี ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากแห่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ จะเป็นขอ้มูลจาก

การส ารวจภาคสนาม โดยทั้งจากการสังเกต ใชเ้คร่ืองมือเชิงปริมาณ 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ จะ โดยใชข้อ้มูลจากการเก็บ
รวมรวมไวแ้ลว้ จากรายงานสถิติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เช่น รายงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี รายงานของเทศบาลขุนทะเล กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานสถิติแห่งชาติ เป็นตน้ และ
ขอ้มูลจากการคน้ควา้ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ท ห้องสมุด   

 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน T-test และ F-test 

 

5. ผลการวิจัย  
 ผลการวิจยัการสร้างรูปแบบมูลค่าเพ่ิมจากขยะในเขตเทศบาลต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. ผลการวิจยัเพ่ือศึกษาวิธีการก าจดัขยะและพฤติกรรมของครัวเรือนผูทิ้้งขยะในเขต
เทศบาลขนุทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพฤติกรรมการก าจดัขยะของครัวเรือน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 พฤติกรรมในการก าจดัขยะ 

พฤติกรรม Mean SD ผล 
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย    
1. เลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น 3.34 .561 ปานกลาง 
2. เลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่ตอ้งใชถุ้งพลาสติกเกินความจ าเป็น 3.02 .769 ปานกลาง 
3. แนะน าให้สมาชิกในบา้นให้ใชสิ้นคา้ท่ีเกิดขยะนอ้ยท่ีสุด 2.73 1.059 ปานกลาง 
4. แนะน าแก่เพ่ือนบา้นเพ่ือให้ช่วยกนัลดขยะมูลฝอย 1.86 .731 นอ้ย 
5. ให้ความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีในการช่วยลดขยะมูลฝอย 2.38 .820 นอ้ย 
6. เลือกใชถุ้งผา้ใส่ส่ิงของมากกว่าถุงพลาสติก 2.34 .819 นอ้ย 
ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่    
7. เลือกใชว้สัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 4.14 .598 มาก 
8. ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแกว้ท่านน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 4.17 .725 มาก 
9. ขยะที่เป็นวสัดุประเภทโลหะ ท่านเก็บไวข้าย  3.67 .923 มาก 
10. ท่านเก็บถุงพลาสติกท่ีใชง้านได ้กลบัน ามาใชใ้หม่ไดอ้ีก 4.06 .777 มาก 
11. วสัดุประเภทไมท้่านน ากลบัมาใชง้านซ ้า 3.82 .957 มาก 
12. ขยะประเภทกล่องกระดาษท่านเก็บไวข้ายหรือน ามาใชซ้ ้ า 3.98 .952 มาก 
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย    
13. ในครอบครัวมีการคดัแยกขยะเปียก ขยะแห้งออกจากกนั 3.26 .634 ปานกลาง 
14. การทิ้งขยะเปียกตอ้งมีภาชนะรองรับ 3.25 .692 ปานกลาง 
15. มีการคดัแยกประเภทหลอดนีออนและกระป๋องสเปรยก์่อนทิ้ง 2.16 .905 นอ้ย 
16. มีการคดัแยกขยะประเภทแบตเตอร่ีโทรศพัทก์่อนทิ้ง 
17. ท่านมีการคดัแยกขยะประเภทวสัดุพลาสติกก่อนทิ้งลงในถงัขยะ 
18. ครัวเรือนมีถงัขยะแยกตามประเภทขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะอนัตราย                  
ขยะที่สามารถน ามาใชง้านไดใ้หม่ เป็นตน้ 

1.96 
1.83 
1.72 

.906 

.837 

.797 

นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 
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การลดการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า เลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น ค่าเฉล่ีย 3.34 
ระดบัปานกลาง ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ พบว่า ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแกว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
มีค่าเฉล่ีย 4.17 ระดบัมาก การคดัแยกขยะมูลฝอย พบว่า ในครอบครัวมีการคดัแยกขยะเปียก ขยะแห้งออกจากกนั 
มีค่าเฉล่ีย 3.26 ระดบัปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมการก าจดัขยะของครัวเรือน พบว่า 
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมการก าจดัขยะของครัวเรือนทิ้งขยะ 

ตัวแปร พฤติกรรม F-value Sig 
เพศ (t-test) ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 8.937 .003** 

ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 1.174 .279 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย .063 .802 

อาย(ุF-test) 
 

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 1.536 .018** 
ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 1.867 .001* 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 1.297 .103 

สถานภาพการสมรส (F-test) ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 1.258 .288 
ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 10.108 .000* 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 3.097 .027*** 

ระดบัการศึกษา (F-test) 
 

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 4.705 .000* 
ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 9.924 .000* 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 1.054 .393 

อาชีพ (F-test) 
 

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 6.706 .000* 
ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 9.922 .000* 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 4.932 .000* 

รายได ้(F-test) 
 

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 3.348 .000* 
ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 3.468 .000* 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 3.653 .000* 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (F-
test) 
 

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย .471 .830 
ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 3.528 .002** 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 1.361 .229 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ(F-
test) 
 

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 6.776 .000* 
ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 14.130 .000* 
ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 11.312 .000* 

หมายเหตุ * sig.01 ** sig .05 *** sig .10 
 
พบว่า ตวัแปรเพศ ส่งผลต่อดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ท่ีระดบันยัส าคญั  .05  ตวัแปรอายุ ส่งผลต่อดา้น

การลดการเกิดขยะมูลฝอย ท่ีระดบันยัส าคญั .05 และดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ ท่ีระดบันยัส าคญั.01   ตวัแปรสถานภาพ
การสมรส พบว่า ส่งผลต่อพฤติกรรมดา้นก าจดัขยะในดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ท่ีระดับนยัส าคญั .01 และดา้นการคดั
แยกขยะมูลฝอย ท่ีระดบันยัส าคญั .10 ส่วนตวัแปรดา้นระดบัการศึกษา พบว่าส่งผลต่อดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
และด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ ท่ีระดับนัยส าคญั .01 ตัวแปรอาชีพ ตัวแปรด้านรายได้ และตัวแปรความรู้เก่ียวกับ                 
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การจดัการขยะ ส่งผลต่อดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ดา้นการน ากลบัมาใช้ใหม่ และดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ี
ระดบันบัส าคญั .01  และตวัแปรสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ผลการวิจยัเพ่ือศึกษาแนวทางและรูปแบบในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะในเขตเทศบาลขนุทะเล อ.เมือง           
จ.สุราษฎร์ธานี สรุปไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่3 วิธีการจดัการขยะและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา กิจกรรมแก้ไขปัญหา 
1. ครัวเรือนทิ้งมูลฝอย 
ไม่เป็นท่ี 

ไม่มีความรับชอบในการ
จดัการทิ้งขยะครัวเรือน 

การสร้างจิตส านึก จดัโครงการสร้างจิตส านึกใน
การจดัการขยะร่วมกนั 

2. บางพ้ืนท่ีไม่มีจุดใน
การทิ้งขยะ 

การเขา้ถึงในการจดัการ
ขยะของครัวเรือนจาก
เทศบาล 

การขอความช่วยเหลือจาก
เทศบาลหรือชุมชนหาทาง
ร่วมกนัในการหาแหล่งทิ้งขยะ 

การร่วมกนัระหว่างประชาชน 
ชุมชน และเทศบาลหาพ้ืนท่ี
ก าจดัขยะ 

3. ขยะพลาสติก โฟม 
ขวดน ้ามีเป็นจ านวน
มาก 

การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท า
ให้ยอ่ยยาก 

ลดการใชข้ยะ การแยกขยะ 
หรือแปรสภาพขยะ 

- การจดัตั้งกองทุนขยะ 
- การสร้างองคค์วามรู้ในการ
แปรสภาพขยะ 

4. ไม่มีถงัขยะในบาง
พ้ืนท่ีของชุมชน 

5. ลกัษณะของการอาศยั
เป็นหอพกั 

เทศบาลไม่ไดจ้ดัถงัขยะ
ให้ในบางพ้ืนท่ีหรือมีถงั
ขยะไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากอยูร่อบ
มหาวิทยาลยั 2 แห่ง 

ของงบประมาณช่วยเหลือจาก
เทศบาล หรือดดัแปลงวสัดุท่ี
เหลือใชม้ารองรับขยะ 
สร้างจิตส านึก การให้เจา้ของ
หอพกัจดัการขยะกบันกัศึกษา
ท่ีเขา้พกัร่วมกนั 

- สาธิตการจดัท าภาชนะ              
การจดัการขยะ 
- เขียนแผนของบประมาณ 
จดัโครงการสร้างจิตส านึกใน
การจดัการขยะร่วมกนั โดย
การร่วมมือ ระหว่าง หอพกั 
นกัศึกษา มหาวิทยาลยั และ
เทศบาล 

6. ครัวเรือนไม่คดัแยกมูล
ฝอย 

ขาดความรู้ในการจดัการ
ขยะและไม่ทราบ
ประโยชน์ของขยะ 

สร้างองคค์วามรู้ - การอบรมให้องคค์วามรู้ใน
การคดัแยกขยะ 
- การจดัตั้งกองทุนขยะ 
- การสร้างองคค์วามรู้ใน              
การแปรสภาพขยะ 

7. ความมกัง่ายของบุคคล จิตส านึกของบุคคล การสร้างจิตส านึก จดัโครงการสร้างจิตส านึกใน
การจดัการขยะร่วมกนั 

8. ไม่มีรูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมท่ีชดัเจน 

ขาดการด าเนินการร่วมกนั
ทั้ง 3 ฝ่ายท่ีต่อเน่ือง 

สร้างองคค์วามรู้ในการคดัแยก 
การจดัการขยะท่ีมีประโยชน์
และส่งต่อไปยงัเทศบาลหรือ
เอกชน 

การอบรมให้องคค์วามรู้ใน
การคดัแยกขยะ 
- การจดัตั้งกองทุนขยะ 
- การสร้างองคค์วามรู้ใน              
การแปรสภาพขยะ 
- การหาแนวทางร่วมกนั 3 
ฝ่ายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมขยะ 
คือ ครัวเรือน เทศบาล และ
เอกชน 

9. ขาดวิธีการจดัการมูล
ฝอยท่ีถูกตอ้ง 

ไม่มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้ทัว่ถึงทุก
ครัวเรือน 

สร้างองคค์วามรู้ จดัโครงการให้องคค์วามรู้
และสร้างจิตส านึกใน                    
การจดัการขยะร่วมกนั 
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 แนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะ ดงัน้ีโครงการจากขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
นั้น พบว่า ในชุมชนยงัคงมีปัญหาในบางพ้ืนท่ีท่ีมีกล่ินเหม็นจากขยะชุมชน ทั้งน้ีเน่ืองจากจ านวนประชากรแฝงท่ีเขา้
มาอยู่ในชุมชนนั้นค่อนขา้งสูงซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยมหาวิทยาลยั 2 แห่ง โดยพบว่า หากจะเร่ิมท าการสร้างมูลค่าเพ่ิมนั้น 
ตอ้งเร่ิมมาจากครัวเรือนหรือผูท่ี้อาศยัในหอพกัเป็นห้องพกันั้น แยกขยะตน้ทางก่อนซ่ึงในการจดัเก็บขยะของทาง
เทศบาลยงัพบว่า ในการเททิ้งนั้นยงัคงร่วมขยะท่ีมีมูลค่ากบัเศษอาหารรวมกนั แมว่้าหน่วยงานทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็น
เทศบาลมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีไดด้ าเนินโครงการต่าง 
ๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ในการคดัแยกขยะ แมก้ระทัง่การแปรสภาพขยะให้เกิดการน ามาใชป้ระโยชน์ ปรากฏว่ายงัคงมี
เป็นจ านวนนอ้ยมากท่ีปฏิบติัดงักล่าว ดงันั้นความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การน าขยะมาสร้าง
เป็นพลงังานทดแทนหรือ สร้างส่ิงของท่ีมีมูลค่าในเขตพ้ืนท่ี เช่น ปุ๋ ย ก๊าซชีวภาพ ผลิตภณัฑ์จากขยะยงัคงเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งด าเนินการสร้างแรงกระตุ้นในขั้นพ้ืนฐาน โดยจากผลการวิจัยมีแนวโน้มเป็นๆไปไดใ้นการด าเนินโครงการ
กองทุนขยะชุมชนเพื่อด าเนินการคดัแยก จดัซ้ือขยะท่ีมีมูลค่าเพ่ือน ามาเขา้สู่กระบวนการแปรรูปต่อไป 
 

6. อภิปรายผล  
 อภิปรายผลการวิจยั เพื่อให้เกิดการสร้างรูปแบบมูลค่าเพ่ิมจากขยะในเขตเทศบาลต าบลขุนทะเล อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมของครัวเรือนผูทิ้้งขยะ นั้น หากเร่ิมตน้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัขยะในพ้ืนท่ีส่วนท่ี
ส าคญัในการเร่ิมกระตุน้เป็นอยา่งแรกคือ ครัวเรือนให้มีการจดัการขยะโดยการแยกขยะ เพื่อเม่ือเขา้สู่กระบวนการ
เก็บขยะจะสามารถน าขยะท่ีมีประโยชน์มาใชใ้นการเพ่ิมมูลค่าตามประเภทขยะนั้น ๆ ส าหรับในกระบวนการท่ี
ส าคญัในการด าเนินงานดา้นการลด คดัแยกและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หมใ่ห้มีประสิทธิภาพ  

2. จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลถึงพฤติกรรมการก าจดัขยะของครัวเรือนทิ้งขยะในเขตเทศบาลขนุทะเล พบว่า 
ตวัแปรอาชีพ แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมในการจดัการ กนั สืบเน่ืองจากในการจดัการขยะของแต่ละบุคคลนั้นค านึงถึง
ความสะดวกสบายเป็นหลกัจากผลการวิจยัดงันั้น เวลาท่ีบุคคลใชใ้นการจดัการขยะจะส่งผลต่อพฤติกรรม ซ่ึงเวลาในแต่
ละวนัของบุคคลนั้นตอ้งจดัสรรในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หน่ึงในนั้นคือ การท างาน หากอาชีพท่ีมีการใช้เวลาสูงใน       
การท างานท าให้บุคคลนั้นอาจไม่มีเวลามากนักในการจดัการภายในบา้น ดงันั้น พฤติกรรมจึงแตกต่างกนั บุคคลท่ีมี
เวลาท่ีใช้ในชีวิตประจ าในบา้นเรือนอาจมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ซ่ึงจากผลการวิจยัดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบั ชุติมา         
ตุ๊นาราง และคณะ (2554) ท่ีพบว่า อาชีพของประชาชนท่ีต่างกันจะ มีส่วนร่วมการจัดการมูลฝอยท่ีต่างกันด้วย                    
ส่วนตวัแปรรายไดพ้บว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤติกรรมการก าจดัขยะท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
ผลการวิจยันั้นรายไดข้องครัวเรือนส่วนใหญ่ จะอยู่ท่ี 5,001-10,000 บาท ดงันั้น เม่ือพิจารณารายไดเ้ฉล่ียท่ีครัวเรือน
ไดรั้บนั้น พบว่ายงัน้อยท่ีจะใชเ้พ่ือยงัชีพในครัวเรือน ทั้งน้ีหากมีการคดัแยกขยะแลว้น าขยะไปสร้างมูลค่าเพ่ิมจะเป็น
ส่วนหน่ึงในการส่งเสริมให้มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นแต่อาจพบว่าเม่ือบุคคลมีรายไดท่ี้สูงแลว้อาจไม่อยากท่ีจะสร้างรายไดข้ยะ
ซ่ึงส่งผลว่าเม่ือรายไดแ้ตกต่างกนัพฤติกรรมในการจดัการขยะแตกต่างกนัไปดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุติมา         
ตุ๊นารางและคณะ (2554) รายได้ต่อเดือนของประชาชนท่ีต่างกันจะมีส่วนร่วมการจัดการมูลฝอยท่ีต่างกันงานวิจัย
ของวรรณธณี กองจนัทร์ดี (2555) กลา่วคือระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานของกลัยาณี อุปราสิทธ์ิและคณะ (2558) กล่าวคือระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนแตกต่างกนั ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั  
มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าเม่ือบุคคลมีองคค์วามรู้ในการแยก
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ขยะ หรือการรู้จกัเลือกส่ิงของเพ่ือน ามาใชใ้นการลดขยะ บุคคลนั้นสามารถน ามาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใน
การลดการสร้างขยะมูลฝอย ซ่ึงหากบุคคลไม่มีความรู้ มีความรู้ไม่ถูกตอ้ง จะส่งผลให้วิธีการก าจดัขยะผิดไป ซ่ึงแสดง
ถึงว่าไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการขยะนั้นเอง ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกับ จอมจนัทร์ นทีวฒันาและวิชัย              
เทียนถาวร (2560) ท่ีพบว่าความรู้ในการจัดการขยะมีผลต่อพฤติกรรมการก าจัดขยะ รวมถึงงานวิจัยของเฉลิมชาติ                   
แสไพศาล (2556) ท่ีพบว่า ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของประชากร ในการจดัการขยะมูลฝอยความรู้เก่ียวกบั
การจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมประชากร ส่วนใหญ่ตอบถูก ซ่ึงบุคคลในพ้ืนท่ีจะมีพฤติกรรมในการก าจัดขยะ                     
มูลฝอยในระดบัพอใช ้ 

3. แนวทางและรูปแบบในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จากการประชุมกลุ่มพบว่าผูน้ าพยายามจะจดัให้มีกองทุนขยะชุมชนเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะ ควรเร่ิมตน้
จากเทศบาลท่ีตอ้งด าเนินการเองตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการเพราะการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะนั้นสามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลตอ้งเก็บรวบรวม และเม่ือวิธีการทิ้งขยะมูลฝอยมีการเปล่ียนแปลงไประบบการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย ก็ควรมีการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคลอ้งเช่นกนั โดยเทศบาลจ าเป็นท่ีจะตอ้งศูนย์
โดยการจดัตั้งเป็นกองทุนขยะ หรือโรงคดัแยกขยะ เพื่อคดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อท าการคดัแยกขยะ
และสามารถน าไปขายเป็นรายไดข้องเทศบาล  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั มีดงัน้ี 
 1.จากผลการวิจยัเทศบาลควรเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการสร้างกองทุนขยะ โดยการร่วมมือกนัทั้ง 3 ฝ่าย

เพื่อให้รูปธรรมและความเป็นไปได ้
 2.ควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปขยะให้เกิดมูลค่า เช่นปุ๋ ยหรือผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมให้กบั

ครัวเรือนเน่ืองจากพบว่าขยะท่ีครัวเรือนผลิตมากท่ีสุดคือ ขยะพวกเศษพืชและอาหารสด 
 3. รัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนจะตอ้งให้การสนบัสนุนงบประมาณในการ ก่อสร้างศูนยก์ าจดัขยะมูล

ฝอยในระดบัต าบลในลกัษณะของ เครือข่ายร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย กนัเช่น องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ องคก์าร บริการส่วนต าบล เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณและ สามารถสร้าง
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจากขยะ เช่นการสร้าง โรงก าจดัขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นตน้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งการแปรสภาพขยะเป็นพลงังานเน่ืองจากปริมาณขยะใน
ชุมชนรวมถึงบริเวณใกลเ้คียงมีปริมาณท่ีอาจพอเหมาะในการแปรสภาพให้กลายเป็นขยะพลงังานได ้รวมถึงศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะ และ ศึกษาความเป็นไปไดข้องโรงคดัแยกขยะชุมชน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ผูวิ้จยัขอขอบคุณการสนับสนุนทุนการวิจยัจากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ภายใต ้แผนงานโครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายตน้แบบบูรณาการพนัธกิจมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีกบัชุมชน
ทอ้งถ่ินและภาคี อีกทั้งผูวิ้จยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้ขอ้มูล รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิ
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และผูช่้วยนกัวิจยัในพ้ืนท่ีท่ีท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอบพระคุณบิดามารดาท่ีให้ทุกส่ิงท่ีดีส าหรับชีวิต รวมทั้ง
ก าลงัใจท่ีแสนดีจากครอบครัวเล็ก ๆ จ่าเอกนฐัวฒัน์ เพญ็พงษแ์ละลูกสาวนอ้งฟอร์จูนลูกชายนอ้งจอมทพั 
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การใช้บริการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลก าไร  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของผูใ้ช้บริการทางการแพทย์                       
2) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการทางการแพทย ์3) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการใช้
บริการทางการแพทย ์4) ศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์และ 5) วิเคราะห์ความยืดหยุน่
อุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลไม่แสวงผลก าไร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจยั
เชิงส ารวจใชต้วัอย่างผูใ้ชบ้ริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลไม่แสวงหาก าไรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ราย สุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงในการวิเคราะห์ผูใ้ช้บริการไดแ้ยกเป็นผูป่้วยนอกรวม และตามแผนกเฉพาะทาง                  
7 แผนก  ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 15-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาไม่ต ่า
กว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉล่ียของครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน มีสมาชิกใน
ครอบครัวไม่เกิน 3 คน  2) ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ไม่เกินปีละ 3 คร้ัง เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท ใช้สิทธิ
สวสัดิการอื่นๆ ประกนัสังคม  และจ่ายเงินเอง ตามล าดบั แต่ผูใ้ชบ้ริการแผนกสูติ-นรีเวช ตรวจสุขภาพผิวพรรณ
และความงาม และทนัตกรรม ส่วนใหญ่จ่ายเงินเอง 3) ปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใช้
บริการแผนกผูป่้วยนอกซ ้ าในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ (1) คุณภาพบริการ การประสานงาน อธัยาศยัและการให้
เกียรติ และ (2) ความไวว้างใจในการรักษาและให้บริการ  4) ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์ของผูใ้ช้บริการผูป่้วยรวม                 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและค่าใชจ้่ายค่ารักษาพยาบาล ส่วนปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์
ของผูใ้ช้บริการแยกรายแผนก ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี แผนกสูตินรีเวช ไดแ้ก่ สถานภาพ จ านวน
สมาชิกในครอบครัวและค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล แผนกศลัยกรรม ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลและสิทธ์ิการรักษา แผนกอายุรกรรมไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย
ของครอบครัว อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิทธ์ิการรักษาและการบริการอื่นๆ แผนกหู ตา คอ จมูก 
ไดแ้ก่ อายุของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์แผนกทนัตกรรม ไดแ้ก่ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่วนของแผนกกายภาพบ าบดัไม่พบว่ามีปัจจยัอิสระใน
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แบบจ าลองมีผลต่ออุปสงคก์ารใชบ้ริการท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  5) ความยืดหยุ่นของอุปสงคต์่อราคาและรายได้
ของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์ไม่พบว่ามีความสัมพนัธ์กนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคัญ:  การใชบ้ริการทางการแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอก อุปสงคก์ารใชบ้ริการทางการแพทย ์โรงพยาบาลกลุ่มไม่

แสวงหาก าไร 
 
ABSTRACT 
 This study aims to 1) study general characteristics of medical service users 2) study behavior of medical 
service users 3) study opinions on factors affecting decision-making on the use of medical services 4) Study the 
factors that determine the demand of medical users and 5) analyze the flexibility of the demand of non-profit 
hospital medical users. In Bangkok. The study was a survey research using a sample of 400 non-profit outpatient 
hospital users in Bangkok by multistage randomization. The data were analyzed by descriptive statistics such as 
frequency and percentage, and quantitative analysis using mean. Standard deviation And the multiplicative 
equation In which the analysis of service users was separated from total outpatient And according to 7 specialized 
departments 
 The results of the study found that 1) Most of the service users were female, 15-30 years old, single 
status, education at least bachelor's degree Private employee career The average family income is not more than 
30,000 baht per month. There are no more than 3 family members. 2) Most of the service users not more than 3 
times a year, the cost is not more than 30,000 baht. Own, respectively, but the users of the obstetrics-gynecology 
department Most skin and beauty and dental examinations pay for themselves. 3) The factors that customers 
found to have the greatest impact on their decision to resume outpatient service were (1) service quality, 
coordination, dignity and dignity and (2) trust in Maintain and serve. 4) Factors determining the demand of users 
of total patient services At a statistical significance level of 0.05, namely education level and medical expenses. 
The factors that determine the consumer demand are separated by department. At the statistical significance level 
of 0.05 as follows:  Obstetrics and Gynecology include status, number of family members, and medical expenses. 
Surgery department, including level of education Number of family members Medical expenses and 
eligibility.Internal medicine departments including Education level Median income, family, occupation, medical 
expenses Eligibility, treatment and other services. Ear, Eye, Nose, Throat,departments includig age of medical 
users, dental department, ie status, median income of family. Number of family members Medical expenses. The 
physical therapy department did not find no independent factors in the model, having a significant effect on 
demand for services at 0.05.  5) Flexibility of price and income demand for medical users. No relationship was 
found At a significance level 0.05   
 
KEYWORDS: The Use of Medical service, outpatient department. Non-profit Hospitals groups in Bangkok. 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 ปัจจุบนัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซียน (ท่ีมา : ศูนยวิ์จยักสิกรไทย) พยายาม
ผลกัดนัให้ตนเองกลายเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) นอกจากประเทศไทยแลว้ยงัมีประเทศท่ีเป็น
คู่แข่ง ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ซ่ึงแต่ละประเทศต่างชูจุดเด่นและศกัยภาพ
ทางการแพทยเ์พื่อดึงดูดและรองรับตลาด Medical Tourism ให้เขา้มาใช้บริการทางดา้นสุขภาพในประเทศของ
ตนเอง หากพิจารณาองคป์ระกอบส าคญัหลายๆ ประการ นอกจากคุณภาพและมาตรฐานการรักษาท่ีแต่ละประเทศ
ต่างไดรั้บการยอมรับจากคนไขแ้ลว้พบว่าแต่ละประเทศต่างวางต าแหน่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั โดยจุดแขง็ท่ี
ส าคญัของไทยนอกจากท่ีมีช่ือเสียงในการรักษาแลว้ ยงัมีความคุม้ค่าคุม้ราคา คือค่าบริการท่ีต ่ากว่านั่นเอง การ
บริการท่ีเป็นมิตร รวมทั้งความมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวและการบริการจึงสามารถสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั และจูงใจให้กลุ่ม Medical Tourism เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในไทยมากขึ้น ในช่วง 4 ปี
ท่ีผ่านมา คือปี 2558-2561 ท่ามกลางก าลงัซ้ือในประเทศท่ีซบเซา รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีสัดส่วน
คนไขต้่างชาติสูงกลบัเติบโตไดม้ากกว่ารายไดเ้ฉล่ียของโรงพยาบาลเอกชนรวม  

ทั้งน้ีในปัจจุบนัการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนเขา้มามีบทบาทอย่างมากในการเขา้รับบริการทาง
การแพทย ์ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผูรั้บบริการท่ีมีก าลงัจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง และรัฐบาลมีนโยบาย
กระตุ้นและสนับสนุน ให้โรงพยาบาลเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้มี                       
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ถือได้ว่าการเพ่ิมขึ้ นของโรงพยาบาลเอกชนเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการและ
ประเทศชาติเป็นอย่างย่ิง โรงพยาบาลเอกชนทัว่ไปในประเทศไทย มีแนวโน้มการแข่งขนัสูงขึ้น (ศูนยวิ์จยักสิกร
ไทย, 2559) โดยเฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน มีการปรับตัวเพ่ือบริหารต้นทุนและเพ่ิมรายได้มากขึ้ น 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีพ่ึงพารายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป (จ่ายเงินสด,บตัรเครดิต,ประกนัสุขภาพเอกชน, สิทธิ
เบิกจ่ายราชการ)  มีสัญญาณการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้น ดว้ยภาวะเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ฟ้ืน
ตวัอย่างชดัเจน สวนทางกนักบัอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งน้ีปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการ
บางกลุ่มท่ีตอ้งตอ้งรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง มีแนวโน้มหันไปใชบ้ริการ โรงพยาบาลรัฐบาล คลินิกเอกชน 
หรือแมแ้ต่ซ้ือยามาทานเอง ทั้งน้ีโรงพยาบาลรัฐบาลยงัคงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งทางดา้น
สถานท่ีและบุคลากร จึงส่งผลให้การให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
ดังนั้น โรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลก าไรจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูใ้ช้บริการจะพิจารณาในการใช้บริการ
โรงพยาบาลอยู่ภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิเป็นโรงพยาบาลท่ีมิไดมุ้่งแสวงหาก าไร (The Use of Medical service, 
outpatient department. Non-profit Hospitals groups in Bangkok.) เปิดให้บริการรักษาผูป่้วยทัว่ไป ทั้งผูป่้วยนอก 
และผูป่้วยใน โดยมีเป้าหมายคือการให้การดูรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วย ให้การรักษาพยาบาล บริการและช่วยเหลือ               
ผูเ้จ็บไขท้ัว่ไปโดยไม่ค านึงถึงฐานะ เพศ วยั เช้ือชาติ หรือศาสนา ให้การสงเคราะห์ผูย้ากไร้และขดัสน โรงพยาบาล
มูลนิธิในเขตกรุงเทพมหานครมี 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลมิชชัน 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลคามิลเลียนช่วงเวลาท่ีผ่านมายงัไม่มีผูก้ารศึกษาเก่ียวกบัอุปสงคก์ารใช้
บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลไม่แสวงผลก าไรกรุงเทพมหานคร เป็นการอธิบายภาพรวมของประชากรใน
เขตพ้ืนท่ีใชบ้ริการ ดงันั้นการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเขา้รับบริการ 
ซ่ึงสะทอ้นพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ ภายใตก้ลไกการตลาดและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคก์ารใช้
บริการของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาล ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังาน
บริการด้านบริการสุขภาพ ในการน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการบริหารจดัการดา้น
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คุณภาพการบริการและดา้นคุณภาพการรักษา ดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ ดา้นการบริหารความเส่ียง เพื่อ
เป็นการส่งผลดีต่อระบบการบริการลูกค้า ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (1)  เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลไม่แสวงผลก าไร ในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลไม่แสวงผลก าไร ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ                           
การตดัสินใจการใชบ้ริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลไม่แสวงผลก าไร ในเขตกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลไม่แสวงผลก าไร ในเขตกรุงเทพมหานคร  
และ (5) วิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์ของผูใ้ช้บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลไม่แสวงผลก าไร ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Dow Mongkolsmai (1972) ศึกษาเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กบัแพทยแ์ละโรงพยาบาลจะมีการเปล่ียน 

แปลงอยา่งไรเม่ือรายไดเ้ปล่ียนแปลง และพบว่าโดยปกติแลว้ครอบครัวจะใชบ้ริการทางการแพทยเ์พ่ิมมากขึ้นเม่ือ
มีรายได้มากขึ้น แต่ก็มีบางกรณีท่ีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของบริการทางการแพทย์จะลดลงเม่ือรายได้ของ
ครอบครัวเพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการมีโภชนาการท่ีดีขึ้น มีอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีขึ้น ผลการศึกษา
ของ Dow Mongkolsmai (1972 : 91) พบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงคท์างการแพทยต์่อรายไดข้องครอบครัวใน
ประเทศเท่ากบั 1.15 นั่นคือ การเปล่ียนแปลงรายไดข้องครอบครัวจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายส าหรับ
บริการทางการแพทยเ์พ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกนัมากกว่าร้อยละ 1  

Aday and Anderson (1975) ไดส้รุปรวบรวมแนวคิดของนกัวิจยัหลายๆคนปัจจยัก าหนดการใช้บริการ
สุขภาพ กลุ่มของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัก าหนดการใชบ้ริการสามารถแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ (อา้งในกุศล 
สุนทรธาดาและวรชยั ทองไทย, 2539, น. 6-8) 1) ตวัแปรทางดา้นประชากร ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส และ
ขนาดครอบครัว 2)โครงสร้างทางสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพและเช้ือชาติ 3)ดา้นจิตวิทยาสังคม ไดแ้ก่ การรับรู้
ว่าการเจ็บป่วย การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค ความคาดหวงัถึงประโยชน์การไปรับบริการ และแนวทางท่ี
น าไปสู่การใชบ้ริการ 4)ดา้นทรัพยากรของครอบครัว ไดแ้ก่ รายได ้ความครอบคลุมของการประกนัสุขภาพ การ
สถานบริการท่ีจะไปใชป้ระจ า 5)ดา้นทรัพยากรชุมชน ไดแ้ก่ อุปทานของบริการสุขภาพในชุมชน เขตท่ีอยู่อาศยั 
ลกัษณะของชุมชนและการเขา้ถึงบริการของชุมชน 6)ดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ แบบแผนของผูใ้ห้บริการ ลกัษณะของ
ระบบริการ (จ่ายตอบแทนบริการหรือจ่ายล่วงหน้าแบบประกันสุขภาพ) ลกัษณะของสถานบริการ (รัฐหรือ
เอกชน) และบุคลากรท่ีผูป่้วยพบเป็นคร้ังแรก (แพทย ์พยาบาล ผูป่้วยแพทยห์รือพนกังานตอ้นรับ) และ 7) ระบบริ
การสุขภาพ ไดแ้ก่ นโยบายดา้นสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจโดยรวม  

ประสิทธ์ิ  จนัทกลาง  (2540) ศึกษาในเร่ืองอุปสงคต์่อบริการทางการแพทยใ์นจงัหวดัล าพูน พบว่าปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคก์ารบริการทางการแพทยใ์นจงัหวดัล าพูน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายได ้สวสัดิการในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ระดบัการศึกษา โดยมีปัจจยัดงักล่าวแปรผนัตรงต่อความตอ้งการบริการทางการแพทย ์ในขณะท่ี
ราคาบริการทางการแพทยจ์ะแปรผกผนัต่อความตอ้งการบริการทางการแพทย ์เม่ือวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของ        
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อุปสงค์ต่อรายไดแ้ละราคาบริการทางการแพทยพ์บว่า บริการทางการแพทยเ์ ป็นสินค้าปกติ ความตอ้งการจะ
สูงขึ้นเม่ือมีรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนสูงขึ้น ในขณะท่ีความยืดหยุ่นต่อราคามีความยืดหยุ่นน้อยแสดงถึงความ
ตอ้งการบริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ และแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีว่า
หากราคาบริการทางการแพทยเ์พ่ิมขึ้นความต้องการจะลดลง ทางด้านประภสัสร แสงทน (2542) ศึกษาเร่ือง                
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของบริการรักษาพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่ออุปสงคบ์ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก คือ อตัราค่าบริการ ปริมาณประกนัสุขภาพ ระดบัรายได ้
และจ านวนประชากร โดยปัจจยัปริมาณประกนัสุขภาพ ระดบัรายได ้และประชากรมีความสัมพนัธ์แปรผนัตรงต่อ
ความต้องบริการรักษาพยาบาล ส่วนปัจจัยค่าบริการ มีความสัมพันธ์แปรผกผันต่อความต้องการบริการ
รักษาพยาบาล ในขณะท่ี ชลธิดา ลาภหลาย (2545) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคก์ารใชบ้ริการทางการแพทย์
ของผูป้ระกนัตนในโครงการประกนัสังคมจงัหวดัล าพูน จากผลการศึกษาสรุปไดว่้า ผูป้ระกนัตนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจระดบัปานกลางต่อบริการทางการแพทย ์ความสะดวกสบายต่อสถานท่ี ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
อธัยาศยัของพยาบาลและเจา้หน้าท่ี การมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและเพียงพอ รวมทั้ง
ช่ือเสียงของแพทยผ์ูรั้กษา แต่กลบัไม่พึงพอใจในระยะเวลาในการตรวจรักษาของโรงพยาบาลแม่ทา ส่วนปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจมาใชบ้ริการทางการแพทยข์องผูป้ระกนัตนนั้น ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นความพึงพอใจต่อ
บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลแม่ทา กล่าวคือการท่ีมีความพึงพอใจต่อบริการทางการแพทยม์ากก็มีโอกาส
ท่ีจะมารับบริการบริการทางการแพทยเ์พ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือนของ
ผูป้ระกนัตนก็มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจดว้ยเช่นกนั โดยผูป้ระกนัตนท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท                   
มีโอกาสท่ีจะมารับบริการทางการแพทยเ์พ่ิมขึ้น แต่พบว่า ปัจจยัดา้นอายุ เพศ ระยะทางจากบา้นถึงโรงพยาบาล 
ระยะทางจากท่ีท างานถึงโรงพยาบาล และลกัษณะงานท่ีท าของผูป้ระกนัตนนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมารับ
บริการทางการแพทยข์องผูป้ระกนัตนแต่อยา่งใด  
 ในขณะท่ีดุจเดือน พรมศรี (2555) ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบการใชบ้ริการระหว่างสิทธิประเภทต่างๆ ของ
ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีโดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัก าหนด        
อุปสงค์ ประกอบดว้ย ราคาบริการทางการแพทย ์โดยมีผลต่ออุปสงค์ผูป่้วยนอกทุกแผนก เพศมีผลต่ออุปสงค์
ผูป่้วยนอกรวมและแผนกอายรุกรรม อายุมีผลต่ออุปสงคผ์ูป่้วยนอกรวมและแผนกศลัยกรรม การไดรั้บการตรวจ
สุขภาพมีผลต่ออุปสงค์ผูป่้วนนอกรวมและแผนกทนัตกรรม สถานภาพสมรสมีผลต่ออุปสงค์แผนกศลัยกรรม 
แผนกหู คอ จมูกและแผนกทนัตกรรม รายไดมี้ผลต่ออุปสงคแ์ผนกทนัตกรรม สิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีผล
ต่ออุปสงคผ์ูป่้วยนอกรวม สิทธิอื่นๆ มีผลต่อผูป่้วยนอกรวมและแผนกหู คอ จมูก 2) ความยืดหยุ่นต่ออุปสงคข์อง
ผูใ้ช้บริการ โดยความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เท่ากับ 0.201 ส่วนความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัก าหนดอุปสงคต์่อแผนกต่างๆนั้น ปัจจยัท่ีน ามาศึกษายกเวน้ระดบั
การศึกษาและอาชีพมีผลต่ออุปสงคผ์ูป่้วยนอกทุกแผนกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 4) การเปรียบเทียบระหว่างสิทธิ
การใชบ้ริการ โดยสิทธิอื่นๆและสิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้มีผลต่ออุปสงคผ์ูป่้วยนอกรวมและแผนกหู คอ จมูก 
อยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล จิตติมา ธีรพนัธ์ุเสถียร 
(2549) ได้ศึกษาคุณภาพบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร 
การศึกษาระดบัการให้บริการแผนกผูป่้วยนอกทั้งส่วนท่ีเป็นการรับรู้และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การให้บริการเพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของแผนกผูป่้วยนอก ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการให้บริการ 
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ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพบริการแผนกผูป่้วยนอกในมุมมองของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริการ มีระดบัความ
คาดหวงัต่อบริการสูงกว่าระดบัการรับรู้ต่อบริการ โดยความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัและระดบัการรับรู้
เก่ียวกบัคุณภาพบริการเป็นดงัน้ี ดา้นอธัยาศยัไมตรี ไดแ้ก่ การไดรั้บการทกัทาย พูดจาไพเราะ ยิ้มแยม้แจ่มใส 
สุภาพเรียบร้อยจากเจา้หนา้ท่ีและไดรั้บบริการความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ มีความสัมพนัธ์กนัใน
เชิงบวก โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.137 และ 0.147 ตามล าดบั ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ คือ              
การมีโทรทศัน์ วิดีโอ ให้ดูขณะรอรับบริการ มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก โดยค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.193 ดา้น
การให้ความรู้ค าแนะน าและปรึกษา คือการไดรั้บความรู้ค าแนะน า วิธีการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโรคและยา
จากเจา้หน้าท่ี มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก โดยค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.126 ดา้นความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้
คือ การตรวจรักษาจากบุคลากรดา้นการแพทยท่ี์มีความรู้ความเช่ียวชาญในการตรวจรักษาพยาบาล สามารถ
วินิจฉัยและรักษาโรคไดอ้ย่างถูกตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัเท่ากบั 0.109 ต่อมา 
เขมจิรา  พุ่มกาหลง (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยนอกต่อคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า ระดบัความพึงพอใจใน 5 ดา้น พบว่า ผูเ้ขา้รับบริการโรงพยาบาล
ปทุมธานี มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้นจากมากไป
หาน้อย ดงัน้ี ดา้นความน่าเช่ือถือโดยให้ความส าคญัเร่ืองการเก็บรักษาขอ้มูลการรักษาพยาบาลและห้องตรวจ
ร่างกายท่ีมีความมิดชิด ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจ โดยให้ความส าคญัเร่ืองคุณภาพของยาและเวชภณัฑท่ี์ดีและให้
ในปริมาณมาก ดา้นความเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการโดยให้ความส าคญัเร่ือง ท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของโรงพยาบาล 
และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการโดยให้ความส าคญัเร่ือง แสงสว่างท่ีเพียงพอ ความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีตามล าดบั ในขณะท่ี วารุณี ลีทรายมูล (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูม้าใช้บริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นความรวดเร็วในการรับบริการ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการและอนัดบัท่ี 3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกาย
ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ โดยทั้ง 3 ดา้นผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาเน้นไปท่ี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการทาง
การแพทย ์และอุปสงค์การใช้บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลกลุ่มไม่
แสวงผลก าไร ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางการแพทย์ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการ สถิติท่ีใช ้ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกและ
กลบัใชบ้ริการทางการแพทยท่ี์โรงพยาบาล ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย ตวัแปรดา้น ช่องทางการรับรู้ขอ้มูล เหตุผล

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการทางการแพทย ์

อุปสงคก์ารใชบ้ริการทางการแพทย ์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการแพทย ์ การตดัสินใจใชบ้ริการทางการแพทย ์
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ท่ีท าให้ตดัสินใจ ค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษต่างๆ การป้องกนัโรคและความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพ
บริการ ความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ  

การศึกษาปัจจัยก าหนดอุปสงค์ การศึกษาในส่วนน้ีใชแ้บบจ าลองถดถอยพหุคูณ ตัวแปรตาม คือ จ านวน
คร้ังการใช้บริการทางการแพทยใ์นรอบ 1 ปี ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ (เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว) และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ
ทางการแพทย ์(ราคาบริการทางการแพทย ์สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาล และการเขา้รับบริการการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี) นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ความยืดหยุน่อุปสงคต์่อราคาและต่อรายไดใ้นการใชบ้ริการทางการแพทย ์

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
การศึกษาน้ีก าหนดสมมติฐาน ดังน้ี อุปสงค์การใช้บริการทางการแพทยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบั อายุ รายได ้การมีกรมธรรม์ประกนัสุขภาพ และสิทธิกองทุนประกนัสังคม ในขณะท่ีอุปสงคก์ารใช้
บริการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาบริการทางการแพทย์ การใช้สิทธิข องผูรั้บบริการใน                     
การจ่ายเงินสด และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  

  

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและตัวอย่าง  จากขอ้มูลในปี 2558 มีจ านวนผูใ้ช้บริการผูป่้วยนอก โรงพยาบาลหัวเฉียว 

โรงพยาบาลมิชชนั โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลคามิลเลียนและโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  มากกว่า 
300,000 คน/ปี  และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผู ้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนกผู ้ป่วยนอก                           
3 โรงพยาบาลของโรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลก าไร เน่ืองจากการการเก็บข้อมูลในคร้ังน้ีไดรั้บอนุญาตจาก
ผูบ้ริหาร 3 โรงพยาบาลใน 5 โรงพยาบาล การศึกษาคร้ังน้ีจะตอ้งด าเนินการเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างจ านวน 400 
ตวัอย่าง โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ไดก้ าหนดขนาดของตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) ซ่ึงจากการเปิดตาราง ณ ขนาดตัวอย่างประชากรจ านวน 
300,000 คน การเก็บข้อมูลคร้ังน้ีใช้วิธีเก็บแบบ Perspective การเก็บข้อมูลในคร้ังน้ีได้เก็บข้อมูลทั้ งสาม
โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 167 ชุด แยกตามแผนก ดงัน้ี แผนกอายุรกรรม, แผนกศลัยกรรม, แผนกสูติ-นรีเวช ,
แผนกหู ตา คอ จมูก ,แผนกศูนยต์รวจสุขภาพและผิวพรรณความงาม,แผนกทนัตกรรมและแผนกกายภาพบ าบดั 
จ านวน 67,30,25,20,15,5,5 ชุด ตามล าดบั เน่ืองจากการใชบ้ริการทางการแพทยใ์นแต่ละปีไม่เท่ากนัจึงค านวณจาก
สถิติ 1 ปีผา่นมา จึงท าให้ไดสั้ดส่วนแบบสอบถามตามดา้นบน 
 4.2 เคร่ืองมือวิจัย ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย 
จากนั้นจึงไดท้  าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยน า
แบบสอบถามท่ีเรียบเรียงได้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงได้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นระเบียบวิธีวิจยั เป็นผูพิ้จารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสม
ภาษาท่ีใช้  และการทดสอบก่อน (Pre-test) จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์ความเท่ียงตรงดว้ยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัเท่ากบั 95% 
  4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการาศึกษาโดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงไดม้าโดยการออก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการทางการแพทยโ์รงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลก าไร                  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โรงพยาบาลกรุงเทพ                   
คริสเตียน ในส่วนของขอ้มูลทุติยภูมิไดด้ าเนินการสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยัและวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาและท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ
ทางการแพทยศึ์กษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการทางการแพทย ์ศึกษาปัจจยัท่ี
ก าหนดอุปสงค์ของผูใ้ช้บริการทางการแพทย ์ วิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์ของผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ  

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  เป็นการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี (1) และ (2) คือการศึกษา
ลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ช้บริการทางการแพทย ์และ 2) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ช้บริการทางการแพทย ์โดยสถิติท่ีใช้
ประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ  

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   เป็นการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี (3) ศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการใชบ้ริการทางการแพทย ์สถิติท่ีใช ้ประกอบดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (4) ศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์ของผูใ้ช้บริการทางการแพทย ์โดยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  ประกอบดว้ยสมการส าหรับผูป่้วยรวม และแยกตามแผนกผูป่้วยนอก  7 แผนก (แผนกสูติ-
นรีเวชฯ แผนกอายรุกรรม แผนกศลัยกรรม แผนกหู-คอ-จมูก-ตา  แผนกศูนยต์รวจสุขภาพและผิวพรรณ แผนกทนั
ตกรรม แผนกกายภาพบ าบดั) รวม 8 สมการ ซ่ึงรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 

Qt  = f( Pa , FAM,  INC ,EDU ,SEX, AGE ,WEL1, WEL2, WEL3, CU, JOB, STA  ) 
 
โดย  Pa =  ราคาบริการทางการแพทยผ์ูป่้วยนอกเฉล่ียต่อคร้ังในรอบ 1 ปี (บาท)    

FAM  = จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน)  
INC  =  รายไดข้องครอบคร้ังเฉล่ียต่อเดือน (บาท)    
EDU  =  ระดบัการศึกษาสูงสุด (ปี)   
AGE   =  อายขุองผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์(ปี)  
SEX =  เพศของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์  
WEL =  สิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลในการใชบ้ริการทางการแพทย ์ 
WEL1  = สิทธิทัว่ไป (ผูป่้วยจ่ายเงินเอง)  
WEL2  =  สิทธิสวสัดิการอื่นๆ  
CU =  การเขา้รับบริการการตรวจสุขภาพประจ าปี  
JOB  =  อาชีพ (พนกังานเอกชน, อาชีพอ่ืนๆ)  
STA  = สถานภาพ (โสด, อื่นๆ)  
 
ในการวิเคราะห์มีการจ าแนกตามประเภทผูป่้วยนอกแผนกผูป่้วยนอกรวมและแผนกย่อยต่างๆ 7 แผนก 

รวมทั้งส้ิน 8 สมการ ไดแ้ก่ แผนกป่วยนอกรวม แผนกสูติ-นรีเวชฯ อายุรกรรม ศลัยกรรม หู-คอ-จมูก-ตา  ศูนย์
ตรวจสุขภาพและผิวพรรณ ทนัตกรรม และกายภาพบ าบดั และวิเคราะห์วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี (5) วิเคราะห์ความ
ยืดหยุ่นอุปสงค์ของผูใ้ช้บริการทางการแพทย์ โดยใช้ผลจากการการอ่านค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อน ามา
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้มการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์และใชส้มการรูปแบบลอ็กฟังกช์ัน่  

InQt = ß1+ ß2Ininc+ß3InPa 
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5. ผลการวิจัย 
 1) ลักษณะท่ัวไปของของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายนุอ้ยกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่

มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียของ
ครอบครัวนอ้ยกว่า 30,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวนอ้ยกว่า 3 คน 

2) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการมีการใช้
บริการทางการแพทย ์ณ โรงพยาบาลไม่แสวงหาก าไรน้อยกว่า 3 คร้ัง มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการทางการแพทย์
น้อยกว่า 30,000 บาท ผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยส่์วนใหญ่ใชสิ้ทธิประกนัสังคม นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการยงัมีการใช้
บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลรัฐบาล และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ทราบว่าโรงพยาบาลเหล่าน้ี (โรงพยาบาล
หัวเฉียว,โรงพยาบาลมิชชนั,โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)เป็นโรงพยาบาลท่ีจดัตั้งและบริหารภายใตมู้ลนิธิเป็น
โรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลก าไร 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการทางการแพทย์ ผลกการศึกษาพบว่า
ปัจจัยท่ีผูใ้ช้บริการเห็นว่ามีผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใช้บริการแผนกผูป่้วยนอกซ ้ าในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่                  
(1) คุณภาพบริการ การประสานงาน อธัยาศยัและการให้เกียรติ และ (2) ความไวว้างใจในการรักษาและให้บริการ 

4) ปัจจัยท่ีก าหนดอุปสงค์การใช้บริการทางการแพทย์  ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคข์องผูใ้ชบ้ริการผูป่้วยรวม 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและค่าใชจ้่ายค่ารักษาพยาบาล ส่วนปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์
ของผูใ้ช้บริการแยกรายแผนก ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี แผนกสูตินรีเวช ไดแ้ก่ สถานภาพ จ านวน
สมาชิกในครอบครัวและค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล แผนกศลัยกรรม ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลและสิทธ์ิการรักษา แผนกอายุรกรรมไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย
ของครอบครัว อาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิทธ์ิการรักษาและการบริการอื่นๆ แผนกหู ตา คอ จมูก 
ไดแ้ก่ อายุของผูใ้ชบ้ริการทางการแพทย ์แผนกทนัตกรรม ไดแ้ก่ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่วนของแผนกกายภาพบ าบดัไม่พบว่ามีปัจจยัอิสระใน
แบบจ าลองมีผลต่ออุปสงคก์ารใชบ้ริการท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

5) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์บริการทางการแพทย์  ผลการศึกษาพบว่าในการค านวณค่าความยืดหยุ่น
ของอุปสงคบ์ริการทางการแพทยต์่อรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการและราคาบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลกลุ่มไม่
แสวงผลก าไรในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  
การพิจารณาปัจจัยท่ีก าหนดอุสงค์ต่อการใช้บริการทางการแพทย์ การศึกษาพบว่า รายได้เฉล่ียของ

ครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทยท่ี์ระดบันัยส าคญั 0.05 และมี
เคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิเป็นบวก แสดงถึงปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงคแ์ละ
พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย ์กล่าวคือถา้รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวผูใ้ช้บริการทางการแพทย์แผนก
ผูป่้วยนอกเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะท าให้ความตอ้งการการใชบ้ริการทางการแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกรวมเพ่ิมขึ้น 0.011 
คร้ังต่อปี ซ่ึงผลท่ีไดใ้นผูป่้วยนอกรวมเกิดจากการท่ีเม่ือครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียเพ่ิมขึ้นความตอ้งการดา้นการรักษา
และการดูแลสุขภาพก็จะเพ่ิมมากขึ้นดว้ย สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ     

Dow Mongkolsmai ท าการศึกษาเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กบัแพทยแ์ละโรงพยาบาลจะมีการเปล่ียน 
แปลงเม่ือรายได้เปล่ียนแปลง คือการใช้บริการทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้น เม่ือมีรายได้มากขึ้น นั่นคือ คือ                   
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การเปล่ียนแปลงของรายไดข้องครอบครัวจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายส าหรับบริการทางการแพทย ์
รวมทั้งสอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ จนัทกลาง (2540) ศึกษาเร่ืองอุปสงคต์่อการบริกทางการแพทย ์ในจงัหวดัล าพูน 
พบว่า บริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้ปกติ ความตอ้งการใช้บริการทางการแพทยจ์ะสูงขึ้นเม่ือรายไดเ้ฉล่ียของ
ครัวเรือนสูงขึ้น และอมรรัตน์ ลือนาม (2551) ศึกษาอุปสงคก์ารใชบ้ริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชน 
ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัวมีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาบริการทางการแพทยมี์ค่า
สัมประสิทธ์ิ 0.021 แสดงถึงปริมาณการใช้บริการทางการแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว กล่าวคือ เม่ือผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยมี์รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว
เพ่ิมขึ้นจะท าให้มีความตอ้งการทางการแพทยเ์พ่ิมขึ้น จากการศึกษาคร้ังน้ีถือไดว่้าสินคา้การบริการทางการแพทย์
เป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นส าหรับตวัแปรระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุปสงคแ์ละพฤติกรรม
การใชบ้ริการทางการแพทยท่ี์ระดบันยัส าคญั 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ โดยไม่เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐาน
ไวต้ั้งแต่ตน้ กล่าวคือค่าความยืดหยุ่นของระดบัการศึกษากบัอุปสงคแ์ละพฤติกรรมการใช ้บริการทางการแพทย์
แผนกผูป่้วยนอกมีความยืดหยุ่นต ่าเพราะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กบั -1 จึงแสดงให้เห็นว่าการใชบ้ริการทางการแพทย์
กบัระดบัการศึกษาแปรผกผนัในทิศทางตรงขา้ม แมผู้ใ้ชบ้ริการทางการแพทยจ์ะมีระดบัการศึกษาท่ีสูงขึ้นก็ไม่ได้
มีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการทางการแพทยเ์พ่ิมมาขึ้นด้วย การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอุปสงคแ์ละพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอก ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 กล่าวคือเม่ือจ านวนสมาชิกในครอบครัวมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 1 คน ท าให้ความตอ้งการการใชบ้ริการ
ทางการแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกเพ่ิมมากขึ้น 0.028 คร้ังต่อปี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ประภสัสร แสงทน 
(2542) ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของบริการรักษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงค์บริการรักษาพยาบาลผู ้ป่วยนอก คือจ านวนประชากรมี
ความสัมพนัธ์แปรผกผนัตรงต่อความตอ้งการบริการรักษาพยาบาล จากผลการศึกษา ความยืดหยุน่ของอุปสงคต์่อ
ราคาบริการทางการแพทยมี์ความยืดหยุน่สูงเพราะมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทยไ์ม่ไดมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
บริการทางการแพทย์เน่ืองจากการใช้บริการทางการแพทย์แผนกผู ้ป่วยนอก รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ
ประกนัสังคมและสิทธิสวสัดิการอื่นๆ ในการใชบ้ริการทางการแพทย ์ 
 การศึกษาของ อมรรัตน์ ลือนาม (2551) ท าการศึกษาเร่ืองอุปสงค์การใช้บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเอกชนเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่าเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้บริการทางการแพทย์
ระหว่างเพศหญิงกบัเพศชาย พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีปริมาณการใช้บริการทางการแพทยท่ี์แตกต่างกันท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยเพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะรักษาตวัในโรงพยาบาลมากกว่าเพศชาย ส าหรับผลการศึกษาท่ี
ไดใ้นแผนกอายรุกรรม พบว่าเพศชายมาใชบ้ริการมากกว่าเพศหญิง กล่าวไดว่้าเพศชายมีสุขภาพท่ีเส่ือมลงมากกว่า
เพศหญิง เน่ืองจากลกัษณะพฤติกรรมการด ารงชีวิต เช่น การด่ืมแอลกอฮอล ์การเท่ียวเตร่ ไม่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การท างานหนกั ความเครียด เป็นตน้ 

สถานภาพ ระหว่างผูท่ี้มีสถานภาพโสดและสถานภาพอื่นๆ การใช้บริการทางการแพทยแ์ผนกผูป่้วย
นอกมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้มีสถานภาพโสดมีการใช้บริการทาง
การแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกมากกว่าสถานภาพอ่ืนๆ ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างอยู่ในช่วงอายุ 15-65 ปี อาจ
กล่าวไดว่้ากลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระหว่างการศึกษา เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเพ่ิงจบการศึกษาอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้วยัท างานและ
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การครองโสดมากกว่าการมีครอบครัวของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน การใช้บริการทางการแพทยจึ์งเป็นผูท่ี้
สถานภาพโสดท่ีมาใชบ้ริการทางการแพทยเ์พื่อดูแล รักษา และส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ เช่น การใชชี้วิต
ท่ีมีความคล่องตวั การเดินทางท่ีสะดวกสบาย การมีเวลาเป็นส่วนตัว ฯลฯ การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อุปสงค์และ
พฤติกรรมของการใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาลและการใชบ้ริการทางการแพทย ์สิทธิประกนัสังคม สิทธิสวสัดิการ
อื่นๆ (ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต, สิทธิข้าราการ, สิทธิสวสัดิการบริษทั, สิทธิสวสัดิการรัฐวิสาหกิจ, สังคม
สงเคราะห์)  ตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทยอ์ย่างมี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.021 มีเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิเป็นบวก ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวต้อนตน้และทฤษฎีอุปสงค์ ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดน้ี้แตกต่างกบัการศึกษาของดุจเดือน 
พรมศรี (2555) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใชบ้ริการระหว่างสิทธิประเภทต่างๆ ของผูป่้วยนอกของ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรี จากการศึกษาพบว่า สิทธิประกนัสังคม สิทธิขา้ราชการ สิทธิสวสัดิการ
บริษทัซ่ึงตามทฤษฎีแลว้ควรจะเป็นตวัแปรในการก าหนดอุปสงคแ์ละมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตวั
แปรตาม แต่ในกรณีการศึกษาคร้ังน้ีตวัแปรดงักล่าวไม่มีผลต่ออุปสงคก์ารใชบ้ริการทางการแพทยอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และแตกต่างกบั อมรรัตน์ ลือนาม (2551) ท าการศึกษาเร่ืองอุปสงค์การใช้บริการทางการแพทยข์อง
โรงพยาบาลเอกชน เขนสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่าสวสัดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่มีผลต่ออุปสงค์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ การท่ีตวัแปรเหล่าน้ีไม่มีส่วนในการก าหนดปริมาณการใช้บริการทางการแพทยใ์น
การศึกษาคร้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากบริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ส าหรับตวัแปรการศึกษา
และอาชีพ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไม่มีผลต่ออุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทยอ์ย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้ละทฤษฎีตอนต้นเช่นกัน ซ่ึงผลท่ีได้น้ีแตกต่างจาก
แบบจ าลองของ Grossman ในประเด็นการศึกษากบัการเปล่ียนแปลงดุลยภาพ การศึกษาเป็นตวัแปรส าคญัของการ
ลงทุนในสุขภาพ การท่ีตวัแปรระดบัการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีไม่มีผลต่ออุปสงคแ์ละพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ทางการแพทยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวไดว่้าเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของระบบสุขภาพ ระบบสาธรณ
สุขของเมืองไทยในระยะช่วงเวลา  10 ปีท่ีผา่นมา ในส่วนของการมีสิทธิสวสัดิการต่างๆ ในการดูแลรักษาพยาบาล
ให้กับประชาชนทุกระดับชั้น จึงท าให้อิทธิพลของตัวแปรระดับการศึกษาและอาชีพไม่มีผลต่ออุปสงค์และ
พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีได้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี              
อุปสงคต์่อบริการทางการแพทย ์ อุดมศกัด์ิ  ศีลประชาวงศ ์(2546) ท่ีพบว่าปัญหาอีกประการหน่ึงของการวิเคราะห์
อุปสงคท่ี์มีต่อการบริการทางการแพทยใ์นรูปแบบของการบริโภค คือ การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนั้นส่วนมาก
ท าโดยบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากแทรกแซงของบุคคลท่ีสามท่ียงัไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก ส าหรับ              
ตวัแปรอาย ุในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไม่มีผลต่ออุปสงคแ์ละพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการแพทยอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละทฤษฎีตอนต้นเช่นกัน ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ (อุดมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ์ 2546) ดงัท่ีกล่าวว่า อุปสงค์ท่ีมีต่อการบริการทางการแพทยเ์ป็นสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากอุปสงคท่ี์มีต่อสินคา้ทัว่ไป คือความตอ้งการทางการแพทยเ์ป็นแนวคิดก่ึงอุปทานอนั
เปรียบเสมือนการบริโภคสินคา้ทุน การบ ารุงรักษาสุขภาพจะต่างตามลกัษณะสุขภาพของปัจเจกบุคคล และช่วง
อายุขยัของมนุษย ์เช่น ในวยัเด็กความตอ้งการบริการทางการแพทยมิ์ใช่เพ่ือการมีชีวิตอยู่รอดเท่านั้น แต่เพ่ือ                   
การเจริญเติบโตดว้ย เม่ืออยู่ในวยัผูใ้หญ่หรือมีอายุมากขึ้น ความตอ้งการบริการทางการแพทยจ์ะเปล่ียนไปตาม  
การบ ารุงรักษาสุขภาพ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Aderson, Kravits and Anderson (1975) ได้เสนอกรอบ
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสุขภาพว่าการตดัสินใจในการแสวงหาบริการทางการแพทยแ์ละ
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ปริมาณการใช้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ 3 ประการ คือ ปัจจัยโน้มน าท่ีมีอยู่ก่อน 
(Predisposing Factors) หมายถึงตัวแปรต่างๆของแต่ละบุคคลท่ีโน้มน าไปสู่การใช้บริการสุขภาพ คุณสมบัติ
เหล่าน้ีมีอยู่ก่อนท่ีจะเกิดการเจ็บป่วย ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว 
เป็นตน้ , ปัจจยัทางดา้นสังคม เช่น การศึกษา อาชีพ ศาสนา เช้ือชาติ เป็นตน้ , ความเช่ือดา้นสุขภาพ เช่น ความเช่ือ
ว่าการรักษาดว้ยแผนปัจจุบนัสามารถรักษาการเจ็บป่วยไดดี้กว่า และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Aday and 
Anderson (1975) ซ่ึงไดส้รุปรวบรวมแนวคิดของนกัวิจยัหลายๆคน (อา้งในกุศล สุนทรธาดาและวรชยั  ทองไทย, 
2539, น. 6-8) จากการศึกษากล่าวไวว่้ากลุ่มของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาปัจจยัก าหนดการใชบ้ริการสุขภาพ คือ  
ตวัแปรทางดา้นประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และขนาดครอบครัว การศึกษาปัจจยัก าหนดการใช้
บริการสุขภาพของแต่ละบุคคล ไดรั้บการขยายกรอบการศึกษาโดย Aday and Anderson (1981) ว่าการใชบ้ริการ
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นโครงสร้างขา้งตน้เท่านั้น แต่ยงัขึ้นกบัปัจจยัหรือลกัษณะดา้นระบบ
บริการสุขภาพ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวท าให้เกิดความเป็นไปไดใ้นการเขา้ถึงบริการรวมทั้งความพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ในแง่ของความสะดวกสบาย การบริการท่ีตอ้งการ ค่าใชจ้่า ลกัษณะของผูใ้ห้บริการและคุณภาพของบริการ ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดการเขา้ถึงบริการและการใช้บริการสุขภาพ และไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีม่ีอิทธิพลต่อ
ความตอ้งการของบริการทางการแพทยข์อง (Demand For Medical Care) มีอยู่หลายปัจจยัซ่ึงสรุปไดด้ังน้ี ปัจจยั
ทางด้านประชากร (Demographic Factors) เช่น อายุ เพศ ความหนาแน่นของประชากร รวมทั้งสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม เป็นต้น    จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์บริการทาง
การแพทยต์่อราคาหรือการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการทางการแพทย์ไม่มีผลต่อปัจจัยท่ีก าหนดอุปสงค์และ
พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงไม่ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่ตอน
ตอนตน้ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยใ์ชสิ้ทธิการรักษาพยาบาลการใชบ้ริการทางการแพทยโ์ดย
ใชสิ้ทธิประกนัสังคมและสิทธิสวสัดิการอื่นๆ ในการเขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนกผูป่้วยนอกซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้บริการระหว่างสิทธิประเภทต่างๆ ของผูป่้วยนอกของ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดันนทบุรีของ ดุจเดือน พรมศรี (2555) จากการศึกษาพบว่า ค่าความยืดหยุ่นของ                 
อุปสงคบ์ริการทางการแพทยต์่อราคาหรือการเปล่ียนแปลงราคาบริการทางการแพทยไ์ม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการใชบ้ริการทางการแพทยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาของ อมรรัตน์ ลือนาม 
(2551) พบว่าค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาบริการทางการแพทยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.288 และมีเคร่ืองหมาย
สัมประสิทธ์ิเป็นลบ แสดงถึงปริมาณทางการแพทยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับราคาบริการทาง
การแพทยแ์ละอุปสงคต์่อราคาบริการทางการแพทยมี์ค่าความยืดหยุน่ต ่า เพราะมีค่าอยูร่ะหว่า 0 กบั -1 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าผูใ้ช้บริการทางการแพทยมี์แนวโน้มจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของราคาบริการทางการแพทยใ์น
ระดบัการตอบสนองท่ีไม่มากเท่ากบัระดบัการตอบสนองต่อสินคา้อุปดภคและบริโภคชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม  
ผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงคต์่อบริการทางการแพทย ์(อุดมศกัด์ิ ศีลประชา
วงศ ์2546) ท่ีกล่าวไวว่้า การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทยโ์ดยบุคคลท่ีสามมีผลท าให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์
ความยืดหยุ่นอุปสงคต์่อราคาบริการทางการแพทย ์ดงันั้น ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี จึงกล่าวไดว่้าการท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ทาการแพทยมี์สิทธิประเภทต่างๆ ในการช าระค่าบริการทางการแพทยแ์ทนโดยท่ีผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยไ์ม่ตอ้ง
จ่ายเงินเองนั้น ท าให้การเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาไม่ส่งผลใดๆ ต่อการเปล่ียนแปลงอุปสงคก์ารใช้บริการทาง
การแพทยเ์ลย 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในวยัท างาน ผูใ้ห้บริการตอ้งแผนการ
รองรับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มน้ี เช่นการขยายเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสม  การจดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือรองรับใน
ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการมาพร้อมกนัในช่วงเวลาเดียวกนั 

2. กลุ่มผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยมี์การเลือกใชบ้ริการทางการแพทยด์ว้ยสิทธ์ิการรักษาพยาบาลท่ี
ไม่ใช่สิทธ์ิประกันสังคม ผูใ้ห้บริการตอ้งวางแผนการรองรับในการให้บริการกับผูใ้ช้บริการในกลุ่มน้ีอย่างมี
คุณภาพและความเป็นเลิศในการให้บริการ 

3. การเปล่ียนแปลงต่อราคาในการให้บริการทางการแพทยจ์ะเปล่ียนแปลง แต่ไม่มีผลต่อการใช้
บริการ อนัอาจเน่ืองมาจากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชสิ้ทธ์ิสวสัดิการอ่ืนๆ ดงันั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการและการรักษาจะส่งผลต่อผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการแพทยแ์ละกลบัมาใชบ้ริการอีก 
เพื่อให้มีการแนะน าและบอกต่อเกิดขึ้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาโรงพยาบาลกลุ่มน้ีในต่างหวดัร่วมดว้ย และตอ้งหาขอ้มูลของ

งานต่างประเทศมาประกอบการศึกษา 
(2) ควรเพ่ิมเติมการศึกษาในเร่ืองความเช่ือความศรัทธาของบคุคลท่ีมีความยึดมัน่ต่อองคเ์หล่าน้ีมา

เพ่ิมเติม เน่ืองจากว่าบางโรงพยาบาลเปิดใหบ้ริการมานานและบางครอบครัวเช่ือมัน่ จึงมาใชบ้ริการตั้งแต่ยคุสมยั
ของพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายาย 

(3) ควรมีการใช้เคร่ืองมือท่ีมากกว่าแบบสอบถาม เช่นข้อมูลภายในขององค์กร การสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารร่วมดว้ย เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั 

 

8. กติติกรรมประกาศ  
 ในงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุร่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดว้ยความกรุณาอย่างย่ิงจากท่านอาจารย ์รศ.ดร.มนูญ              
โต๊ะยามา และท่านอาจารย ์ผศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวสัด์ิ  ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าแก่ผูท้  าวิจยั เพ่ือให้ค  าปรึกษาแนะน า
ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนงานวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลุล่วง
ไดด้ว้ยดี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีจากใจจริง 
 ขอขอบพระคุณกลุ่มประชากรได้แก่ผูใ้ช้บริการทางการแพทย์แผนกผูป่้วยนอกโรงพยาบาลกลุ่ม                 
ไม่แสวงผลก าไรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอ้มูล
งานวิจัย  ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน                      
ท่ีอนุญาตให้ไปเก็บขอ้มูลในโรงพยาบาล  ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูใ้ห้การสนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา 
จนกลายเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกบัราคาหุ้นของบริษทั
กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 94 
บริษทั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจาก SETSMART ในระหว่างปี 2559-2561 โดยผลการด าเนินงาน
พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร และก าไร
จากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี วดัค่าความสัมพนัธ์
กบัอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ อัตราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี 
และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient 
Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 ผลจากการศึกษา พบว่า ผลการด าเนินงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น ประกอบดว้ย อตัราส่วนเงินสด
ต่อการท าก าไร มีความสัมพนัธ์กับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อยอดขาย และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักตน้ทุน
ทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นดา้นอตัราส่วนราคา
ตลาดต่อก าไรสุทธิ อตัราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี และอตัราส่วนราคา
ตลาดต่อกระแสเงินสด 

 
ค าส าคัญ: ผลการด าเนินงาน ราคาหุ้น อตัราส่วนทางการเงิน 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the relationship between performance and stock price of the listed real 
estate and construction companies on the stock exchange of Thailand. From a sample of 94 companies, by 
collecting data from the SETSMART database during the year 2016-2018. Performance measures are defined by 
return on asset, return on equity, cash to profit ratio and earning before financial costs, income tax, depreciation 
and amortization expenses measure the relationship with price earnings ratio, price to sales ratio, price to book 
value ratio and price to cash flow ratio. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, Pearson 
correlation coefficient analysis, and multiple regression analysis at significant level of 0.05. 
 The results of the study found that company performance in relation to stock price, consisting of the 
cash to profit ratio was correlated with price to sales ratio. And the return on asset correlates with price to book 
value ratio. The correlation was significantly in the same direction at 0.05, while the return on equity and earnings 
before financial costs, income taxes, depreciation and amortization expenses uncorrelated with price earnings 
ratio, price to sales ratio, price to book value ratio and price to cash flow ratio. 
 

Keywords: Performance, Stock price, Financial ratios 
 

1. บทน า 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดเ้ผยแพร่ภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาส 4 ของปี 2562 พบว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จีดีพี) มีการขยายตวัลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า เม่ือรวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัเพียง 2.4% การชะลอตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ไตรมาส 4 นับเป็นตวัเลขท่ีต ่าท่ีสุดในรอบ 21 ไตรมาส นับจากไตรมาส 4/2557 ซ่ึงเป็นผลจาก 3 ปัจจยัหลกั คือ                
1) การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก จากความไม่แน่นอนเร่ืองมาตรการกีดกนัทางการคา้ และการแข็งค่าของเงิน
บาท 2) ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ 2563 และ 3) ผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ ในขณะท่ีบีบีซีไทย
สรุปประเด็นท่ีน่าสนใจในด้านการลงทุนไวว่้า การลงทุนรวม ขยายตัว 0.9% ลดลงจาก 2.7% ในไตรมาส 3                   
การลงทุนของภาคเอกชนขยายตวั 2.6% จาก 2.3% ในไตรมาสก่อนหนา้ เป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลกและการบริหารจดัการภายในประเทศของรัฐบาล ท าให้การลงทุนจากนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลดลง ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย (thebangkokinsight, 2563) 
  จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจไทยดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในทุกหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บผลกระทบ
มากกว่าธุรกิจอื่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วน 8% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) (วิจยักรุงศรี, 2561) มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยท าให้มีเมด็เงินหมุนเวียนในระบบจ านวน
มากเกิดการจา้งงานและรายไดเ้พ่ิมขึ้นพร้อมไปกบัการเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมอ่ืน อาทิ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวสัดุ
ก่อสร้าง ธุรกิจสถาบนัการเงิน ธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง เป็นตน้โดยทัว่ไป
อสังหาริมทรัพยแ์บ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ท่ีอยู่อาศยั พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัมีสัดส่วนสูงสุดประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
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 การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน 
(Fundamental analysis) กล่าวคือ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผน 
การจดัการ และการควบคุมทางดา้นการบญัชีและการเงินไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์จะพิจารณาจากการค านวณอตัราส่วนทางการเงิน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ดงันั้นส่ิงท่ีช่วยให้นกัลงทุนประเมินมูลค่าของการลงทุนไดค้ือ 
ผลการด าเนินงาน ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการแบ่งปันผลก าไรให้กบันกัลงทุน  (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าผลการด าเนินงานในรูปแบบอตัราส่วนทางการเงินมาใช้
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือกศึกษา
จากบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นกลุ่มบริษทัท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย โดยข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหาร นกัลงทุน รวมถึงผูท่ี้สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นไดเ้หมาะสมมากขึ้น และเป็นขอ้มูล
ท่ีช่วยในการตดัสินใจลงทุนไดดี้ย่ิงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกบัราคาหุ้นของบริษทักลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย  
              ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการวิเคราะห์งบการเงิน เพราะจะท าให้
เห็นภาพต่าง ๆ เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การใชอ้ตัราส่วนทางการเงินจะเป็นเสมือนการสรุป
ภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของกิจการ โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินประกอบด้วย 1) อัตราส่วนวัด          
สภาพคล่อง จะท าให้เข้าใจถึงความสมารถในการเปล่ียนสินทรัพย์ให้เป็นเงินเพ่ือน าไปช าระหน้ีระยะส้ัน                

1. อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) 
2. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) 

3. อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (CFO) 

4. ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง

การเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและ

ค่าใชจ้่ายตดับญัชี (EBITDA) 

1. อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E Ratio) 

2. อตัราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S Ratio) 

3. อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV 

Ratio) 

4. อตัราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C 

Ratio) 
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2) อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ใช้วัดว่ากิจการใช้สินทรัพย์ท่ีมีเพื่อสร้างรายได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 3) อตัราส่วนวดัสภาพหน้ีสิน เป็นอตัราส่วนเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการ    
ช าระหน้ี รวมทั้ งความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 4) อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร ใช้วัด
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ และวดัความสามารถในการบริหารของฝ่ายบริหารดว้ย 5) อตัราส่วน
มูลค่าทางการตลาด เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานของกิจการในรูปแบบก าไรสุทธิต่อหุ้น (ศูนยส่์งเสริม
การพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น 
 การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัถือไดว่้าเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากกว่าการประเมินหุ้นกูแ้ละหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งน้ี
เพราะกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นสามญัส่วนมากจะอยู่ในรูปของเงินปันผล (dividend) และ    
ผลก าไรจากราคา (capital gain) ซ่ึงอาจมีค่าไม่คงท่ี วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัมีหลายวิธี แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีสัมพทัธ์ (relative valuation) กล่าวคือเป็นการเปรียบเทียบโดยการน าราคาตลาด 
(market price) ของหุ้นสามัญไปเปรียบเทียบกับตัวแปรทางการเงินบางอย่าง เช่น ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิของกิจการ หรือราคาตลาดของหุ้นสามญัเปรียบเทียบกบัยอดขายของกิจการ เป็นตน้ 
การเปรียบเทียบดงักล่าวท าให้เกิดอตัราส่วนทางการเงินท่ีเรียกรวม ๆ ว่า “ตวัเปรียบเทียบราคา (price multiple)” 
ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระเมินมูลค่าหุ้นสามญัได ้(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 

ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Market Efficiency Hypothesis) 
 ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) เช่ือว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็นของหุ้นยอ่ม
เท่ากบัราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นไม่ว่า ณ เวลาใด จะเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้น
ข่าวสารท่ีมีอยา่งสมบูรณ์ ราคาหุ้นจะปรับตวัสูงขึ้นหรือลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือมีขา่วสารใหม่ ๆ เขา้มา ดงันั้น จึงไม่
มีใครสามารถท าก าไรเกินปกติได้ ผลก าไรท่ีได้รับจะเป็นก าไรในระดับปกติเท่านั้น กล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า                 
การเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นจะสอดคลอ้งกับข่าวสารข้อมูลของการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทั                 
จึงเรียกตลาดทุนท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีว่า ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ 
ตลาดประเภทน้ีเกิดขึ้นไดน้อ้ยมาก 
   

ตารางท่ี 1 แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูวิ้จยั (ปี) ROA ROE CFO EBITDA P/E P/S P/BV P/C 

Milosevic, A. (2017)         
Ratemo R.M. (2015)         
ดารานารถ พรหมอินทร์ (2561)         

นนัทนา ศรีสุริยา (2558)       
  

สินี ภาคยอ์ุฬาร (2558)       
  

อนัธิกา ถาวรกิตติวิชยั (2554)     
    

  
 จากตารางท่ี 1 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกตวัแปรท่ีน ามาใช ้เพื่อให้ได้
ขอ้มูลการวิเคราะห์ผลการวิจยัท่ีสะทอ้นถึงมุมมองของตวัแปรตน้ท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น คือ 1) อตัราผลตอบแทน
สินทรัพย ์(ROA) 2) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) 3) อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (CFO) และ 4) ก าไร
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จากการด าเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) และ    
ตัวแปรตาม คือ อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S ratio) 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV ratio) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C ratio) 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1  ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ  
 สมมติฐานท่ี 2  ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อยอดขาย  
 สมมติฐานท่ี 3  ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี  
 สมมติฐานท่ี 4  ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อกระแสเงินสด  
 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจดทะเบียน
ช่วงปี พ.ศ.2559-2561 จ านวนทั้งส้ิน 618 บริษัท โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีผูวิ้จัยเลือกท าการศึกษา คือ บริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีด าเนินกิจการ
ติดต่อกนัระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 รวมทั้งส้ิน 94 บริษทั 
 การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีด าเนินการศึกษาคน้ควา้และมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งในส่วนของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และ               
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยท่ีข้อมูลในส่วนของตัวแปรน้ีได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของ SETSMART ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในระหว่างปี 2559 - 2561 
 สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัในการประมวลผลขอ้มูล โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อทราบ
ลกัษณะโดยทัว่ไปของตวัแปรท่ีเก็บรวมรวมได ้โดยน าเสนอขอ้มูลท่ีศึกษาดว้ย ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระ คือ ผลการด าเนินงาน ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าใชจ้่ายตดับญัชี ใชพ้ิจารณาโดยก าหนดค่าความสัมพนัธ์ไวถ้า้หากมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงว่าจะเกิดปัญหาจาก
การท่ีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก (Multicollinearity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
 3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์และทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจยั  
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7. สรุปผลการวิจัย 
 7.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คา่สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยเฉล่ียตั้งแต่ปี 2559 - 2561 

ตวัแปร จ านวนขอ้มูล ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

ROA 94 -22.02 23.95 4.67 7.42 
ROE 94 -135.60 52.94 5.54 20.81 
CFO 94 -3,595.96 3,045.78 95.87 579.90 
EBITDA 94 -3,403.49 99,459.11 2,731.74 10,506.05 
P/E Ratio 94 -2,323.77 420.44 -2.90 249.33 
P/BV Ratio 94 -0.56 7.03 1.63 1.16 
P/S Ratio 94 0.20 28.51 3.10 4.41 
P/C Ratio 94 -4,419.24 4,684.33 19.79 671.06 

  
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 

 ROA มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 ค่าต ่าสุดเท่ากบั -22.02 ค่าสูงสุดเท่ากบั 23.95  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 7.42 ROE มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.54 ค่าต ่าสุดเท่ากบั -135.60 ค่าสูงสุดเท่ากบั 52.94 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 20.81 CFO มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 95.87 ค่าต ่าสุดเท่ากบั -3,595.96 ค่าสูงสุดเท่ากบั 3,045.78 ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 579.90 EBITDA มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2,731.74 ค่าต ่าสุดเท่ากบั -3,403.49 ค่าสูงสุดเท่ากบั 99,459.11 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10,506.05 P/E Ratio มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -2.90 ค่าต ่าสุดเท่ากบั -2,323.77 ค่าสูงสุด
เท่ากบั 420.44 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 249.33 P/BV Ratio มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.63 ค่าต ่าสุดเท่ากบั -0.56 
ค่าสูงสุดเท่ากบั 7.03 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16 P/S Ratio มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.20 
ค่าสูงสุดเท่ากบั 28.51 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.41 P/C Ratio มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.79 ค่าต ่าสุดเท่ากบั      
-4,419.24 ค่าสูงสุดเท่ากบั 4,684.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 671.06 
 7.2 สรุปผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

 ROA ROE CFO EBITDA 
ROA 1.000 0.668** -0.080 0.235* 
ROE  1.000 -0.080 0.175 
CFO   1.000 -0.011 
EBITDA    1.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระ เพื่อพิจารณาถึงความ 
สัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (CFO) และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหัก
ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี (EBITDA) ท่ีอยู่ในการวิเคราะห์การถดถอย             
เชิงพหุ ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์กนัสูง นัน่คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในช่วงระหว่าง 0.235 - 0.668 ซ่ึงน้อยกว่า 
0.80 ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดงันั้น จึงสามารถน าตวัแปรอิสระทั้งหมดเขา้สมการถดถอยได ้
 7.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ระหว่างผลการด าเนินงานกับอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ        

(P/E ratio) อตัราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S ratio) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV 
ratio) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C ratio) 

Independent 
Variable 

Dependent 
Variables 

Dependent 
Variables 

Dependent 
Variables 

Dependent 
Variables 

P/E P/S P/BV P/C 
P-value β  P-value β  P-value β  P-value β  

ROA 0.567 0.083 0.521 -0.088 0.005* 0.394 0.924 -0.014 
ROE 0.973 -0.005 0.945 0.009 0.113 -0.216 0.979 -0.004 
CFO 0.898 0.014 0.003* 0.308 0.530 0.063 0.989 -0.001 

EBITDA 0.964 -0.005 0.918 -0.011 0.454 0.078 0.981 0.003 
F 0.139  2.642  2.599  0.006  

Adjust R2 0.038  0.066  0.064  -0.045  
Maximum VIF 1.857  1.857  1.857  1.857  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4 พบว่า อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (CFO) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นด้าน
ราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S ratio) และอตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้น
ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV ratio) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 นอกจากน้ียงัพบว่า อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วน 
เงินสดต่อการท าก าไร (CFO) และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา
และค่าใชจ้่ายตดับญัชี (EBITDA) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (P/E ratio)  
 อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) และก าไรจากการด าเนินงานก่อน
หักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (EBITDA) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น
ดา้นราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S ratio)  
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 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (CFO) และก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (EBITDA) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV ratio)  
 อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 
(CFO) และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดับญัชี 
(EBITDA) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C ratio) 
 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ ไม่สนบัสนุน 
สมมติฐานที่ 2 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อยอดขาย สนบัสนุน 
สมมติฐานที่ 3 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี สนบัสนุน 
สมมติฐานที่ 4 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อกระแสเงินสด ไม่สนบัสนุน 

 

8. การอภิปรายผล  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานกับ     
ราคาหุ้น สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามสมมติฐานการวิจยัไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ พบว่า 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร และก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หุ้นดา้นราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงกมล วงศ์สายดา (2557) และMilosevic (2017)       
ท่ีพบว่าผลตอบแทนหลักทรัพย์ไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น เน่ืองด้วยอัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร และก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี เป็นอัตราส่วนในหมวดท่ีใช้วดั
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั ท าให้นักลงทุนนิยมน าอตัราส่วนในหมวดดงักล่าวน้ีมาประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพย ์แต่เน่ืองจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ตอ้งลงทุนในสินทรัพยค์่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าท่ีดินซ่ึงมีราคาสูงขึ้นทุกปี จึงอาจท าให้อตัราส่วนน้ีมี
มูลค่าต ่า จึงอาจไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชก้บัอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างได ้
 สมมติฐานท่ี 2 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อยอดขาย พบว่า 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร มีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อยอดขาย อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิศาชล ค าสิงห์ (2560) พบว่า อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท า
ก าไร และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอันธิกา ถาวรกิตติวิชัย (2554) ท่ีพบว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย
อัตราส่วนราคาต่อยอดขายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของหลักทรัพย ์ส าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นตอ้งอาศยัเงินลงทุนค่อนขา้งสูง หากบริษทัมีกระแสเงินสดดีย่อมแสดงถึงความมัน่คงและ       
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ผลการด าเนินงานท่ีดี และสามารถสร้างมูลค่าหุ้นท่ีสูงขึ้นได ้การใช ้CFO เป็นอตัราส่วนในการพยากรณ์มูลค่าหุ้น
จึงมีความเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์นอกจากน้ียงัพบว่า อตัราผลตอบแทน
สินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือม
ราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อยอดขาย ทั้งน้ีเป็นเพราะขอ้มูลของ
ยอดขาย  แต่ละบริษทัไม่ไดช้ี้ให้เห็นว่าโครงสร้างตน้ทุนต่างกนัหรือไม่อย่างไร จึงไม่สะทอ้นประสิทธิภาพใน    
การด าเนินงานของกิจการไดอ้ยา่งครบถว้น 
 สมมติฐานท่ี 3 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี 
พบว่า อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2558) ท่ีพบว่า อัตราผลตอบแทน
สินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย ์เน่ืองจากอตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพยเ์ป็น
อัตราส่วนท่ีส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมท่ีกิจการมีอยู่ว่าก่อให้เกิด
ผลตอบแทนในรูปของก าไรให้กบัธุรกิจไดเ้พียงใด ความมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยใ์ห้เกิดก าไรของ
บริษทักลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง สามารถสะทอ้นถึงราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี เน่ืองจากว่า
หากบริษทัสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์มีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบับริษทัได ้อาจจะท าให้มูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปตามผลการด าเนินงานได ้นอกจากน้ียงัพบว่า อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงิน
สดต่อการท าก าไร และก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่าย
ตดับญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี ทั้งน้ีเป็นเพราะปัจจยัการด าเนินงานของ
แต่ละบริษทัท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายการบญัชี เป็นตน้ ปัจจยัต่าง ๆ น้ี อาจส่งผลต่อ          
การวดัมูลค่าของกิจการ และไม่สะทอ้นถึงประสิทธิภาพของผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งครบถว้น 
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นดา้นราคาตลาดต่อกระแสเงินสด 
พบว่า อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร และก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หุ้นดา้นราคาตลาดต่อกระแสเงินสด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอนัธิกา ถาวรกิตติวิชัย (2554) ท่ีพบว่า การ
ประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยอตัราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ก าไร
จากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินไดค้่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชีนั้นใชว้ดัความสามารถของ
บริษทั เม่ือมีการท าก าไรสูงย่อมมีแนวโน้มท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัราท่ีสูง และมีผลท าให้มูลค่า
ของหุ้นสูงไปดว้ย ส าหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างนั้นโอกาสในการท าก าไรขึ้นอยู่กบัปัจจยั
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของธนาคารในการปล่อยสินเช่ือ     
ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่เหมาะสมท่ีจะน าก าไรจากการด าเนินงานมาพยากรณ์ราคาหุ้น 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 (1) ขอ้เสนอแนะส าหรับผูใ้ชข้อ้มูลแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็น นกัลงทุน ผูใ้ชง้บการเงินทัว่ไป เจา้ของ
กิจการ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ จะสามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีมาใชค้าดการณ์และน าไปประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทุน รวมถึงเพื่อก าหนดนโยบายองคก์รให้ตอบสนองต่อผูล้งทุน 
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 (2) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถน าข้อมูล
การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแลบริษทัในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังต่อไปในอนาคตควรเลือกศึกษาบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นท่ีมีความ
แตกต่างกนัในระดบัของการท าก าไรให้กบันกัลงทุน เพื่อความเขา้ใจที่ชดัเจนย่ิงขึ้นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลการด าเนินงานและมูลค่าหุ้น หรือควรขยายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้มากขึ้น อาจเป็น 5 ปี หรือ  
10 ปี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมากพอท่ีจะท าให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นย  ามากขึ้น หรืออาจเลือกศึกษาอตัราส่วนทาง 
การเงินอื่น ๆ อาทิ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคว์ตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่า
หุ้นและอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี                       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราส่วนสภาพคล่อง ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร ได้แก่ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน            
อตัราก าไรสุทธิ อตัราก าไรต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น            
วดัค่าความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหุ้นและอตัราเงินปันผลตอบแทน โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นบริษทัในหมวดธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 45 บริษทั                     
เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างปี 2559-2561 โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าหุ้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) อตัราก าไร
จากการด าเนินงาน (OPM) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหุ้น และยงัพบว่าอตัราก าไรขั้นตน้ (OPM) มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีอตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
อตัราเงินปันผลตอบแทน 
 
ค าส าคัญ: อตัราส่วนทางการเงิน, มูลค่าหุ้น, อตัราเงินปันผลตอบแทน 
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the relationship between financial ratios, stock prices and 
dividend yields of companies in the transportation sector and logistics and publications listed on the stock 
exchange of Thailand consists of liquidity ratio including working capital ratio the profitability ratio measures 
the gross profit margin. Operating profit margin, net profit margin earnings per share, return on assets and the 
rate of return on equity the relative value of the stock and dividend yield. The sample group is companies in the 
transport and logistics business and the print media category listed on the stock exchange of Thailand a total of 
45 companies collected data from 2016-2018 using multiple regression analyzes to test the hypothesis. 
 The study results showed that The earnings per share (EPS) ratio was statistically significant to stock 
price at the 0.01 level, while the working capital (CR) ratio gross profit margin (GPM), operating profit margin 
(OPM), net profit margin (NPM), Return on assets (ROA), and the return on equity (ROE), has no relationship 
with the stock price. And also found that the gross margin (OPM), is related to dividend yield but in the opposite 
direction at the statistical significance level of 0.01 while the working capital ratio (CR), operating profit margin 
(OPM), net profit margin (NPM), earnings per share (EPS), return on assets (ROA), and return on equity (ROE), 
have no relationship were not related to dividend yields. 
 
Keywords: Financial Ratio, Stock Price, Dividend Yield  
 
1. บทน า 
  สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีผา่นมาและปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นประเด็นท่ีหลาย ๆ ฝ่ายให้ความสนใจ 
ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
ฐานะทางเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์พื่อน ามาใช้ในการก าหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย์  ซ่ึงมีกรอบ
แนวคิด ขั้นแรกเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จะเป็นการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้ง
ระยะยาวและระยะส้ัน เศรษฐกิจทั้งของประเทศและเศรษฐกิจโลก (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2562) พบว่า
หุ้นกลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มธุรกิจการเงินให้ผลตอบแทนมากกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทย กลุ่มนกั
ลงทุนกลุ่มสถาบนั นกัลงทุนต่างประเทศ รวมถึงนกัลงทุนรายย่อยในประเทศไทยใชปั้จจยัพ้ืนฐานเป็นแนวคิดท่ี
มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดอตัราผลตอบแทนความเส่ียงจากการลงทุน และมูลค่าของหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ปัจจัยพ้ืนฐานดังกล่าว ได้แก่ ทั้งน้ีการวิเคราะห์งบการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบนัของบริษทัโดยใช้อตัราส่วนทาง
การเงิน เป็นตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงในระดับราคาหลักทรัพย์ เน่ืองจากสามารถสะท้อนสภาพคล่องใน                             
การด าเนินงานของกิจการ ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการจ่ายคืนทุนของกิจการ และ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อน ามาประมาณการก าไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคต สอดคลอ้งกับ               
ผลการศึกษาของ กนกพร ห้าวเจริญ (2559) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบัการจ่ายเงิน              
ปันผลของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง พบว่าคุณภาพก าไรท่ีสูงหรือการมีรายการคงคา้งท่ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหารในระดบัต ่าจะมีผลต่อ
การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสูง สรุปว่าก าไรต่อหุ้นสะทอ้นให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของกิจการ   
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 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีให้ความสนใจในการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
มูลค่าหุ้นและเงินปันผลตอบแทน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของหมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพ์ กรณีท่ีเลือกกลุ่มประชากรน้ีเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ                  
การขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง และหมวดและส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและตวัแทนจ าหน่ายส่ือดา้น
ต่าง ๆ ผูใ้ห้บริการด้านความบันเทิงอื่น ๆ ผูผ้ลิตและจัดท าส่ือโฆษณาต่าง ๆ  ซ่ึงทั้ง 2 หมวดธุรกิจดังกล่าวมี
ความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก และเป็นท่ีสนใจต่อนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และยงัสามารถน ามาหาความสัมพนัธ์ระหว่าง  ทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร ซ่ึงจะช่วยในการประเมิน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ โดยอาจน ามา
เปรียบเทียบกบัตวัธุรกิจเองในอดีต หรือเปรียบเทียบกบัธุรกิจคู่แข่ง หรือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม
นั้น ๆ ได ้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหุ้นของบริษทัในหมวดธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราเงินปันผลตอบแทนของบริษทัใน
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานท่ี 1 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัมูลค่าหุ้น  
 สมมติฐานท่ี 2  อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน 
 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย  
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                                             ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
-  อตัราเงินทุนหมุนเวียน (CR) 
 

 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร 
- อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) 
- อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) 
- อตัราก าไรสุทธิ (NPM) 
- อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) 
- อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 
- อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) 

- มูลค่าหุ้น 
  - อตัราเงินปันผลตอบแทน 
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5. การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  

 อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการวิเคราะห์งบการเงิน เพราะจะท าให้
เห็นภาพต่าง ๆ เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การใชอ้ตัราส่วนทางการเงินจะเป็นเสมือนการสรุป
ภาพรวมในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินประกอบดว้ย 1) อตัราส่วนวดัสภาพ
คล่อง จะท าให้เขา้ใจถึงความสมารถในการเปล่ียนสินทรัพยใ์ห้เป็นเงินเพ่ือน าไปช าระหน้ีระยะส้ัน 2) อตัราส่วน
วดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ใช้วดัว่ากิจการใช้สินทรัพยท่ี์มีเพื่อสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใด 3)อัตราส่วนวัดสภาพหน้ีสิน เป็นอัตราส่วนเพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้ง
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 4) อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร ใช้วดัความสามารถในการท า
ก าไรของกิจการ และวดัความสามารถในการบริหารของฝ่ายบริหารดว้ย 5) อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด เป็น
อตัราส่วนท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานของกิจการในรูปแบบก าไรสุทธิต่อหุ้น (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาด
ทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิมูลค่าหุ้น 
การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัถือไดว่้าเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากกว่าการประเมินหุ้นกูแ้ละหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งน้ีเพราะกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นสามญัส่วนมากจะอยูใ่นรูปของเงินปันผล (dividend) และผลก าไรจากราคา 
(capital gain) ซ่ึงอาจมีค่าไม่คงท่ี วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัมีหลายวิธี แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงวิธีการประเมิน
มูลค่าหุ้นดว้ยวิธีสัมพทัธ์ (relative valuation) กล่าวคือเป็นการเปรียบเทียบโดยการน าราคาตลาด (market price) 
ของหุ้นสามญัไปเปรียบเทียบกบัตวัแปรทางการเงินบางอย่าง เช่น ราคาตลาดของหุ้นสามญัเปรียบเทียบกบัก าไร
สุทธิของกิจการ หรือราคาตลาดของหุ้นสามัญเปรียบเทียบกับยอดขายของกิจการ เป็นต้น การเปรียบเทียบ
ดังกล่าวท าให้เกิดอตัราส่วนทางการเงินท่ีเรียกรวม ๆ ว่า “ตัวเปรียบเทียบราคา (price multiple)” ซ่ึงสามารถ
น าไปใชป้ระเมินมูลค่าหุ้นสามญัได ้(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 

ทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Market Efficiency Hypothesis)  
 ตามทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) เช่ือว่ามูลค่าท่ีควรจะเป็นของหุ้นยอ่ม
เท่ากบัราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นไม่ว่า ณ เวลาใด จะเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้น
ข่าวสารท่ีมีอย่างสมบูรณ์ ราคาหุ้นจะปรับตวัสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือมีข่าวสารใหม่ ๆ เขา้มา ดงันั้น           
จึงไม่มีใครสามารถท าก าไรเกินปกติได้ ผลก าไรท่ีไดรั้บจะเป็นก าไรในระดบัปกติเท่านั้น กล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า 
การเปล่ียนแปลงในราคาหุ้นจะสอดคลอ้งกบัข่าวสารข้อมูลของการเปล่ียนแปลงในปัจจัยพ้ืนฐานของบริษทั              
จึงเรียกตลาดทุนท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีว่า ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงในความเป็นจริง
แลว้ ตลาดประเภทน้ีเกิดขึ้นไดน้อ้ยมาก 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการจด

ทะเบียนในระหว่างปี 2559-2561 โดยมีจ านวน 551 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผูวิ้จยัไดเ้ลือกหมวดธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่รวมถึงบริษทั
ท่ีอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูผลการด าเนินงาน บริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม MAI industry หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บริษทัท่ีแจง้ว่าไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยขอ้มูลและบริษทัท่ีไม่มีความสมบูรณ์ของขอ้มูลหรือบริษทัท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในระหว่างปี โดยมีกลุ่มตวัอยา่งรวมจ านวน 45 บริษทั  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิ้จัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี จากเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2561 
แลว้น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูป ทั้งในส่วนของตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมุ่งเน้นวดั
ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัผลการด าเนินงาน โดยท่ี: แสดงวิธีค านวณไดด้งัน้ี 

 

อตัราเงินทุนหมนุเวียน  =  
สินทรัพยห์มุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน
 

  

 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio: CR) คือ สภาพคล่องของการช าระหน้ีระยะส้ันของกิจการ
ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหว่างสินทรัพยห์มุนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียน ถา้ค่าท่ีค  านวณไดสู้งเท่าใด แสดงว่าบริษทัมี
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีประกอบไปดว้ย เงินสด ลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือมากกว่าหน้ี อตัราการหมุนเวียนในระดบั 
2 เท่าขึ้นไปถือว่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี  และจากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจยัของ อจัฉรา ปวงปัน 
(2549)  

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์=
ก าไรสุทธิ ×100

สินทรัพยร์วมถวัเฉลี่ย
 

 

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Asset Ratio: ROA ) คือ อตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นว่า กิจการ
สามารถบริหารทรัพยสิ์นในการด าเนินงาน เพ่ือก่อเกิดก าไรไดม้ากน้อยเพียงใด เป็นการคิดค านวณเปรียบเทียบ
ระหว่าง "ก าไรสุทธิ" กบั "สินทรัพยร์วม" ผลลพัธ์ท่ีไดย่ิ้งมีค่ามากเท่าไหร่ย่ิงแสดงว่า กิจการสามารถใชสิ้นทรัพย์
ไดด้งันั้นค่าควรมีค่าสูง เพราะแสดงว่าธุรกิจสามารถให้ผลตอบแทนจากการสินทรัพยร์วมสูง ใชสิ้นทรัพยไ์ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ หากมีค่าต ่า อาจเกิดจากการท่ีกิจการไม่ไดใ้ช้ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี หรือใช้สินทรัพยไ์ม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจยัของขวญัใจ วิชยัยทุธ (2546) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับงานวิจัยในคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์
งานวิจยัท่ีก าหนดไว ้โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 คือมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยใช้การ
ทดสอบทางสถิติ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) เพื่อศึกษาค่าต ่าสุด สูงสุด 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Correlation 
Coefficient Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ของความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหุ้นและอตัราเงินปันผลตอบแทน  
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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7. ผลการวิจัย   
ตารางที ่1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

CR 9.03 1922.87 235.55 315.90 

GPM -77.83 100.00 31.34 23.77 

OPM -109.58 100.00 8.50 34.58 

NPM -135.82 94.86 5.16 28.98 

EPS -5.30 60.11 1.51 7.08 

ROA -84.81 24.52 1.76 12.37 

ROE -1081.58 339.69 -3.67 104.70 

SP 0.00 300.00 19.06 46.84 

DY 0.00 12.25 1.79 2.50 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  1). อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
235.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 315.90 ค่าต ่าสุดเท่ากบั 9.03 และค่าสูงสุดเท่ากบั 1922.87   2). อตัราก าไร
ขั้นตน้ (GPM) มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -77.83 ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 100.00 อตัราค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 31.34 และอตัราค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนอยู่
ท่ี  23.77   3). อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) เห็นไดว่้ามีค่าต ่าสุด -109.58 และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 100.00 ค่าเฉล่ีย
เบี่ยงเบน 8.50 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 34.58   4). อตัราก าไรสุทธิ (NPM) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี -135.82 ค่าสูงสุด
อยูท่ี่ 94.86 อตัราค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.16 และอตัราค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนอยูท่ี่ 28.98  5). อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) ค่าต ่าสุด -5.30 
ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 60.11 ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.51 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 7.08  6). อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
(ROA) ค่าต ่าสุดอยู่ท่ี -84.81 ค่าศสูงสุดอยู่ท่ี 24.52  ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.76 และค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนอยู่ท่ี  12.37  7). อตัรา
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) โดยมีผลการวิจยัดงัน้ี ค่าต ่าสุด -1081.58 โดยค่าสูงสุดอยูท่ี่ 339.69 ค่าเบ่ียงเบนอยูท่ี่ -
3.67 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 104.70 ตวัแปรตามประกอบดว้ย มูลค่าหุ้น (SP) ค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.00 ค่าสูงสุดอยู่
ท่ี 300 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 19.60 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 46.84 อตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) ค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.00 
อยูท่ี่12.25 ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.79 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.50 เท่า 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient Analysis)  

Correlations 

 CR GPM OPM NPM EPS ROA ROE 
CR 1       
GPM .194* 1      
OPM .002 .621** 1     
NPM .078 .446** .466** 1    
EPS .003 .117 .128 .179* 1   
ROA .112 .442** .382** .640** .280** 1  

ROE .038 .179* .130 .207* .097 .402** 1 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย
อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ้น (ROE) พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระท่ีมี                     
ความสัมพนัธ์กนัสูง นัน่คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในช่วงระหว่างค่าต ่าสุดถึงค่าสูงสุดเท่ากบั 0.179 – 0.640 
ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่า 0.80 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดน้ี ไม่มีอตัตะสัมพนัธ์
ในขอ้มูล (Field, 2000) ดงันั้น จึงนาตวัแปรอิสระทั้งหมดเขา้สู่ตวัแบบสมการถดถอย 
 
ตารางที ่3  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนวดัความสามารถในการท า 
 ก าไรกบัมูลค่าหุ้น 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) 5.262 2.203   2.389 .018     

เงินทุนหมุนเวียน (CR) .000 .004 .000 -.009 .993 .957 1.045 

อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) -.001 .057 -.001 -.026 .979 .774 1.293 

อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน (OPM) 

.000 .000 -.013 -.298 .766 .952 1.051 

อตัราก าไรสุทธิ (NPM) -.018 .065 -.019 -.269 .788 .358 2.794 

อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) 7.473 .391 .915 19.123 .000** .815 1.227 

อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) 

-.219 .316 -.076 -.692 .490 .153 6.529 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อ
หุ้น (ROE) 

-.016 .087 -.016 -.186 .853 .237 4.219 

Durbin-Watson   2.242      

R Square    77.625% 

** ระดบันยัส าคญั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) มีค่า Sig = 0.000 มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าหุ้น (NPM) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.01 หรือระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
99 ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากบั -0.009 มีค่า Sig = 0.993 อตัราก าไรขั้นตน้ 
(GPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากบั -0.026 มีค่า Sig = 0.979 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) ค่าสถิติทดสอบ t 
เท่ากบั -0.298 มีค่า Sig = 0.766 อตัราก าไรสุทธิ (NPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากบั -0.269 มีค่า Sig = 0.788 อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) มีค่า Sig = 0.490 อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) มีค่า Sig = 0..853 แสดง
ว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) อตัราก าไร
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สุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
มูลค่าหุ้น (SP) โดยมีค่า Durbin-Watson 2.242 และR Square 77.625% 
 
ตารางที ่4  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนวดัความสามารถในการท า 
 ก าไรกบัเงินปันผลตอบแทน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 3.794 .688  5.517 .000   

เงินทุนหมุนเวียน (CR) .002 .002 .174 1.283 .204 .719 1.391 

อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) -.050 .018 -.404 -2.847 .006** .656 1.524 

อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน (OPM) 

.000 .000 .068 .538 .593 .836 1.196 

อตัราก าไรสุทธิ (NPM) .018 .024 .115 .762 .449 .580 1.724 

อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) .040 .080 .063 .492 .624 .820 1.219 

อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) 

.054 .126 .113 .431 .668 .190 5.253 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อ
หุ้น (ROE) 

.006 .081 .019 .079 .937 .219 4.559 

Durbin-Watson   2.173      

R Square    14.100 % 

** ระดบันยัส าคญั 0.01  
  
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) มีค่า Sig =  0.006  มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.01 หรือระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่า Sig = 0.204 และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
(OPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากบั 0.538  มีค่า Sig =  0.593 อตัราก าไรสุทธิ (NPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากบั 0.762 
มีค่า Sig = 0.449  อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากบั 0.492 มีค่า Sig = 0.624 อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากบั 0.431มีค่า Sig = 0.668  อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ค่าสถิติ
ทดสอบ t เท่ากบั 0.079 มีค่า Sig =  0. 937 แสดงว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
(OPM) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทน
ต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (DY) โดยมีค่า Durbin-Watson 2.173 และ R 
Square 14.100 % 
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8. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ืองความความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหุ้นและอัตราเงิน                        
ปันผลตอบแทนของบริษทัในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์กบั
มูลค่าหุ้น ผลการศึกษาพบว่า อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าหุ้น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวรยุทธ ย่ิงด ารง (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองก าไรท่ีมีผล
ต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษทัที่เป็นธุรกิจครอบครัวกบับริษทัที่ไม่เป็นธุรกิจครอบครัวผลการศึกษาพบว่าปัจจยั
ท่ีมีผลต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีเป็นธุรกิจครอบครัว อย่างมีระดบันัยส าคญัไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้นและดชันีราคาผูบ้ริโภคหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยพิจารณาผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นสามญัจะ
ไดรั้บ ถา้อตัราก าไรต่อหุ้นสูง แสดงว่ากิจการมีประสิทธิภาพในการท าก าไรดี สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น
สามญัในราคาท่ีสูง ทั้งน้ีเป็นไปไดว่้า อตัราก าไรต่อหุ้นมีมูลค่าเท่ากนั ณ ช่วงเวลาเดียวกนัของงานวิจยั จึงท าให้
มูลค่าของเงินอยู่ในระนาบเดียวกนั เพราะฉะนั้นช่วงเวลาท่ีเลือกเก็บขอ้มูลอาจตอ้งหลากหลายมากย่ิงขึ้น หรือ
แมก้ระทัง่ขนาดของอุตสาหกรรม หรือรอบระยะเวลาของการปิดบญัชีเองก็ตามเพราะปัจจยัต่าง ๆ รอบขา้งก็เป็น
หน่ึงในขอ้จ ากดัไดท้ั้งส้ิน  ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) อตัราก าไรจาก
การด าเนินงาน (OPM) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหุ้น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของของสัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2557) พบว่าการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐานเป็น                        
การวิเคราะห์โดยจดัล าดบัการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมายงัสภาพอุตสาหกรรมโดยรวม สรุปคืออตัราส่วน
สภาพคล่องและอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร ไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักับมูลค่าหุ้น 
กล่าวคือ อาจมีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในงบการเงิน เม่ือขนาดของธุรกิจ สภาวะของตลาด 
เศรษฐกิจ สภาพของสังคม ขณะท่ีเก็บขอ้มูล ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น
อตัราก าไรต่อหุ้นเพ่ิมขึ้นแต่กลบัส่งผลต่อมูลค่าหุ้นในทางลบดว้ย เป็นตน้  

สมมติฐานท่ี 2  อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์กบั
อตัราเงินปันผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า อตัราก าไรขั้นตน้ (OPM) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
อตัราเงินปันผลตอบแทน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพชัรินทร์ ภทัรวา
นิชานนท์ (2553) พบว่า อตัราการท าก าไรเบ้ืองตน้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็จะส่งผลให้เงินปันผลเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
เช่นกนั และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเงินปันผลจ่าย แต่บริษทัมี
ภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระจึงเป็นสาเหตุให้ระงบัการเงินปันผลได ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการศึกษา
ของ Idewele and Murad (2019) ซ่ึงพบว่า อัตราเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับประสิทธิภาพ
ทางการเงิน กล่าวคือ มีผลต่อจ านวนเงินรายการในสินทรัพย ์เช่น สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน สินทรัพยร์วม ก าไร
ขั้นตน้ และก าไรสุทธิ และรายการอ่ืน ๆท่ีแสดงในกลุ่มสินทรัพยร์วมของงบแสดงฐานการเงิน หน้ีสินระยะส้ัน 
หน้ีสินระยะยาว เป็นตน้ ในส่วนของอตัราการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพทางการเงิน 
ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว่้าเงินปันผลตอบแทนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กบัก าไรขั้นตน้ดว้ยเหมือนกนั ทั้งน้ีเป็นไปไดว่้า
อาจจะเกิดจากสภาพแวดลอ้มดา้นอุตสาหกรรมท่ีเลือกมาทดสอบแตกต่างกนั สภาพแวดลอ้มของการจดัท างบ
การเงินท่ีแตกต่างกนั การจ่ายเงินปันผลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ผลการวิจยัแตกต่างกนั ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทนุ
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หมุนเวียน (CR) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) อตัราก าไรสุทธิ (NPM) อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
เงินปันผลตอบแทน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐาณิต อภิเชษฐ์โยธา (2554) 
นโยบายท่ีบริษทัใชต้ดัสินใจว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น  จ านวนเงินเท่าไรต่อหุ้นในปีการ
ด าเนินงานนั้น ๆ จ่ายแบบใดซ่ึงมีผลกระทบจาก การคาดการณ์ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในอนาคต 
นอกจากน้ียงัพบว่าอตัราก าไรต่อหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคญัตรงกับ
แนวคิดและนโยบายเงินปันผล ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดส้รุปเพ่ิมเติมว่าความสัมพนัธ์ของค่าใชจ้่ายกบัเงินปันผลนั้นอยู่ใน
ระดบัท่ีต ่ามาก ทั้งน้ีเป็นไปไดว่้าอาจจะเกิดจากสภาพแวดลอ้มดา้นอุตสาหกรรมท่ีเลือกมาทดสอบแตกต่างกนั 
สภาพแวดลอ้มของการจดัท างบการเงินท่ีแตกต่างกนั การจ่ายเงินปันผลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ผลการวิจยันั้น
แตกต่างกนัได ้

 

9. ข้อเสนอแนะ 
 1) จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหุ้นและอตัราเงิน         
ปันผลตอบแทนหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดส่ือส่ิงพิมพ์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าให้ทราบว่าอตัราส่วนทางการเงินบางตวัท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนักบั
มูลค่าหุ้นและเงินปันผล ตวัอย่างเช่น อตัราส่วนก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บ ในระดบัท่ีมี
นยัส าคญัสูง และอตัราก าไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์กบัเงินปันผลตอบแทนท่ีระดบัสูงเช่นกนัแต่มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม ผลท่ีวิจยัไดช่้วยสนบัสนุนทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Theory) ข่าวสารท่ี
รับรู้ส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพย ์
 2. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนรายใหม่และรายย่อยในการใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพท่ี
ผูวิ้จัยรวบรวมไวใ้นงานวิจยั โดยน าขอ้มูลท่ีผ่านการวิจยัน าไปเป็นตัวช่วยในการตดัสินใจลงทุนในบริษทัท่ี              
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยงัเป็นประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และภาครัฐ ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจนโยบายของภาครัฐใน 
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเพ่ือผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป ซ่ึงจากการวิจัยคร้ังน้ีอัตราส่วนทางการเงินเพียง 7 
อตัราส่วนท่ีน ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ ผลการวิจยัท่ีไดน้ั้นอาจจะยงัไม่สมบูรณ์การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษา
ความสัมพนัธ์ ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการได ้และควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดว้ย เช่น 
อตัราแลกเปล่ียน นโยบายการเงิน การเมือง อตัราเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นต่างประเทศ ท่ีอาจจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งบริษทัในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป หรือ ขยาย
การศึกษาไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนท่ีสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในอนาคต  รวมทั้งใช้เป็น
ฐานขอ้มูลในการจดัท างานวิจยัส าหรับผูท่ี้มีความสนใจศึกษาวิจยัพร้อมใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์และใช้
เป็นกรณีศึกษาเพื่อการพฒันาดา้นการศึกษาวิจยัส าหรับแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัผลการด าเนินงานของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ซ่ึงมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน เป็นตวัแปรตน้ และมูลค่าหลกัทรัพย์
เป็นตวัแปรตาม เก็บขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 
ถึง พ.ศ. 2561 จ านวน 100บริษทั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient Analysis) และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

จากผลการศึกษา พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(CFI) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน(CFF) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 
(D/V) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีกระแสเงินสดไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด (NAV) อตัราส่วนราคาต่อก าไร(P/E) และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี(P/BV)  

 
ค าส าคัญ: กระแสเงินสด ผลการด าเนินงาน มูลค่าหลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 
 

ABSTRACT 
The Objective of this research was to study the relationship between cash flow and performance of the 

company listed on The Stock Exchange of Thailand in the SET100 group, Cash flows from operating activities, 
cash flows from investing activities, and cash flows from financing activities are considered as independent 
variables whereas security values as dependent variable. and Asset Value as the Dependent Variable. By studying 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

757 

from the focus group which is the company listed on The Stock Exchange of Thailand between 2016 to 2018 and 
uses descriptive statistics and inference statistics to analyze the data. 

The result of the research shows that operating activities cash flow, investing activities cash flow, and 
financing activities cashflow and Net Asset Value (NAV) have a significant relationship, which operating 
activities cash flow has a positive relationship with NAV which is the most priority relationship. The investing 
activities cash flow, and financing activities cashflow have a relationship with NAV in the opposite way. The 
investing activities cash flow has a relationship with the Dividend Yield in the opposite way. 
  
Keywords: Cash Flow, Performance, Net Asset Value, Divided Yield 
 

1. บทน า 
สภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจากการใชจ้่าย

ภาคเอกชนท่ีขยายตัวดีทั้งการบริโภคและการลงทุน ปัจจัยสนับสนุนก าลงัซ้ือภาคเอกชนท่ีปรับดีขึ้นรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมมีการกระจายตวัมากขึ้น การลงทุนภาคเอกชนปรับตวัดีขึ้นทั้งการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการขยายก าลงัการผลิตตามความเช่ือมัน่ ดงันั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงอยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขนักนั
สูงขึ้นและมีความพร้อมในการรับการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)  

โดยผูป้ระกอบการธุรกิจหรือบริษทัท่ีจะประสบความส าเร็จในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้
นั้น ตอ้งมีความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ หาโอกาสช่องทางธุรกิจใหม ่ๆ อยูเ่สมอ และตอ้งอาศยัความพร้อมภายใน
องคก์ร เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบนั ปัจจยัดา้นเงินทุนหรือแหล่งทุนเป็น
ปัจจัยส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกิจการ  แหล่งเงินทุนของธุรกิจมาจาก                     
2 แหล่งใหญ่ คือ ตลาดเงิน (Money Market) เป็นแหล่งการระดมเงินออมระยะส้ัน โดยมีสถาบันการเงิน เช่น 
ธนาคารพาณิชยท์  าธุรกรรมในตลาดส่วนใหญ่จะใชต้ราสารการเงินระยะส้ันเป็นเคร่ืองมือ และตลาดทุน (Capital 
Market) ซ่ึงเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว โดยสถาบันในตลาดทุนประกอบด้วย บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์
บริษทัหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สถาบนัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ โดยการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม 
เพราะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ ก่อนตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์ผูล้งทุนควร
ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานเป็นล าดับแรก นอกจากน้ีผูล้งทุนในหลักทรัพย์
จ าเป็นต้องพิจารณา นโยบายการเงิน นโยบายการคลังของรัฐบาลและประเทศอื่น ๆจากนั้นจึง วิเคราะห์ผล             
การด าเนินงานของบริษทั วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร  กลยทุธข์องบริษทัเป็นวธีิการหน่ึงท่ีผูล้งทุนสามารถน าไปใชใ้น
การตดัสินใจ (สยาม ปัญจนาพงศช์ยั, 2560)  

ส าหรับนักลงทุนแลว้ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพทางธุรกิจของบริษทัท่ีจะเลือกลงทุนไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม คืองบการเงิน (Financial Statement) แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษทันั้น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี                 
งบการเงินท่ีแสดงในตลาดหลกัทรัพย ์และหนงัสือช้ีชวนประกอบดว้ย 4 งบ คือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement 
of Financial Position) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement) และงบกระแสเงินสด(Statement of Cash 
Flow) นักลงทุนจ านวนหน่ึงสามารถตดัสินใจจากก าไรขาดทุนไดเ้ลย แต่ในองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบของ                
งบการเงินน้ี มีหน่ึงตวัท่ีจะบอกกบันักลงทุนได้ถึงสภาพคล่องและการบริหารการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั คือ                  
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งบกระแสเงินสด(Statement of Cash Flow) เป็นงบท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงทางการเงินของกิจการทัว่ไป แลว้จะ
มีการรายงานงบส่วนน้ีทุกไตรมาส ใน 1 ปี ซ่ึงจะช้ีให้นกัลงทุนเห็นถึงสภาพเงินสดท่ีมีการใชจ้่ายภายในบริษทั 
เงินสดท่ีมี เงินลงทุนรวมถึงหน้ีสินเพ่ือประกอบการพิจารณาลงทุน ซ่ึงส่วนน้ีเองจะช่วยให้นักลงทุนประเมิน
สภาพคล่อง และความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัดังกล่าวได ้ซ่ึงงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึง                 
การเปล่ียนแปลงทางการเ งินของแต่ละช่วงเวลา ว่ามีก ารได้มาและใช้ไปมากน้อยอย่างไร นอกจาก                                    
การเปล่ียนแปลงของเงินสดแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของบริษทั ทั้งเงินสดและ
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเทียบเท่าเงินสดไดด้ว้ย นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการจดัการการเงินขององค์กร
โดยรวม ซ่ึงจะมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคต  

โดยคร้ังน้ีท าการศึกษากลุ่ม SET100ซ่ึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือรองรับการออกดชันีในอนาคตและตวัเลือกใน
อนาคตและเพื่อเป็นมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัอนัดบัตามมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดขนาดใหญ่สภาพคล่องสูงและเป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการกระจายหุ้น ดงันั้นดชันี SET100 
เป็นดชันีตลาดหุ้นท่ีช่วยให้นกัลงทุนมีมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หุ้น 100 อนัดบั
แรกท่ีจดัอนัดบัตามมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดเฉล่ียต่อวนัถือเป็นดชันีเพื่อลดความเส่ียงและเพ่ิมผลตอบแทน
ให้กบันกัลงทุนได ้งานวิจยัน้ีมีเป้าประสงคท่ี์จะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 โดยคร้ังน้ีเลือกใช้อัตราส่วน
ผลตอบแทนทางการเงิน ประกอบดว้ย 1. มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด  NAV 2. อตัราส่วนราคาต่อก าไร P/E      
3. อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี P/BV และ 4. อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (D/V) เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ี               
นักตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการแนะนะนักลงทุนให้ใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจการลงทุน                   
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2563) เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีนกัตลาดหลกัทรัพยใ์ชใ้นการแนะนะนกัลงทุนให้
ใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจการลงทุน  โดยเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคญัหรือไม่ เพื่อนักลงทุน
สามารถเลือกสรรและเลือกลงทุนไดเ้หมาะสมกบัเป้าหมายการลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี        
นกัลงทุน นกัวิเคราะห์และผูใ้ชง้บการเงินทัว่ไปสามารถน าผลวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางควบคู่กบัการพิจารณาปัจจยั
ด้านอื่น ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานก ากบัท่ีสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการน า
ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายไปใชก้บัภาครัฐได ้

 

2. วัตถุประสงค์ 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัผลการด าเนินงานของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

              ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดเกี่ยวกับกระแสเงนิสด 
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็นส่วนประกอบหน่ึงของงบการเงินท่ีแสดงถึงกระแสเงินสด

เขา้-ออกและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในรอบระยะเวลา หน่ึง (พรชนก รัตนไพจิตร , 2547) และเป็น
แหล่งข้อมูลส าคญัท่ีผูใ้ช้งบการเงินใช้เป็นเคร่ืองมือประเมิน การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ              
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเงินรวมไปถึงสภาพ คล่องและความสามารถในการช าระหน้ี ตลอดจน
ความสามารถของกิจการท่ีจะจัดการเก่ียวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้เขา้กบั             
การเปล่ียนแปลงของโอกาสและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2545) 

แนวคิดการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 การวิเคราะห์งบการเงินท่ีมีการน ามาใช้มากท่ีสุดในการประเมินผลการด าเนินงานดา้นการเงินของ
บริษทั คือ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงใน            
การวิเคราะห์งบการเงิน เพราะจะท าให้เราเห็นภาพต่าง ๆ เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การใช้
อตัราส่วนทางการเงินจะเป็นเสมือนการสรุปภาพรวมในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ โดยการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินประกอบดว้ย 1) อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง จะท าให้เขา้ใจถึงความสมารถในการเปล่ียนสินทรัพยห์มุนเวียน
ให้เป็นเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีระยะส้ัน 2) อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์ ใชว้ดัว่ากิจการใช้
สินทรัพยท่ี์มีเพื่อสร้างรายได ้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 3) อตัราส่วนวดัสภาพหน้ีสิน เป็นอตัราส่วนเพื่อ
วิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้งความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 4) อตัราส่วนวดัความสามารถใน
การท าก าไร ใชว้ดัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ และวดัความสามารถในการบริหารของฝ่ายบริหารดว้ย 
5) อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานของกิจการในรูปแบบก าไรสุทธิต่อหุ้น 
 ในงานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินเป็นตวัแปรตามโดยเลือกท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ในการท า
ก าไรของกิจการเป็นหลกัเพราะสามารถใช้ประเมินมูลค่าตลาดของกิจการท่ีศึกษาได ้โดยในส่วนต่อไปจะได้
กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าซ่ึงจะท าให้ไดต้วัแปรตามซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถใช้
ประเมินมูลค่าหุ้นไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 

กระแสเงินสด 
1.กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) 
2.กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (CFI) 
3.กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF) 

ผลการด าเนินงาน 
1.มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (NAV) 
2. อตัราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) 
3.อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) 
4. อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (D/V) 
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ล าดับ นักวิจัย และนักวิชาการ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน   กิจกรรมจัดหาเงิน    

1 พรรณภา ธุวนิมิตรกุล (2553) ✓ ✓ ✓ 
2 พิมพพ์นา ปีตธวชัชยัและคณะ (2554) ✓ ✓ ✓ 
3 วิภา วงัศิริกุล (2552) ✓   
4 ไพฑูรย ์กอบกาญจนพฤติ  (2559) ✓ ✓ ✓ 
5 ปราณญาดา สถาปนรัตน์กุล (2558) ✓ ✓ ✓ 
6 Bradshaw et al. (2006) ✓ ✓ ✓ 
7 สมศรี พลภกัดี (2560) ✓ ✓ ✓ 
8 ปิยาภิศกัด์ิ  เจียรสุคนธ์ (2560) ✓ ✓ ✓ 
9 ธวชัชยั วรสุนทร (2560) ✓ ✓ ✓ 

10 อภิศกัด์ิ เจียรสุคนธ์ (2560) ✓ ✓ ✓ 
11 วิเชียร เธียรวิวรรธน์ (2548) ✓ ✓ ✓ 

  
ตารางท่ี 1 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกตวัแปรท่ีน ามาใช ้เพื่อให้ไดข้อ้มูล

การวิเคราะห์ผลการวิจยัท่ีสะทอ้นถึงมุมมองของตวัแปรตน้ท่ีชดัเจนมากย่ิงขึ้น คือ 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน(CFO) 2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) 3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF)  

 
ตารางท่ี 2 สรุปตวัวดัมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100  

ล าดับ นักวิจัย และนักวิชาการ NAV P/E P/BV D/V 

1 พรพิมล ป้ันบ ารุงกิจ (2553)  ✓ ✓  
2 ธนเดช อคัรพฤทธ์ิ (2557)  ✓ ✓  
3 กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) ✓    
4 สุรสิทธ์ิ บุญเอื้อ (2558)  ✓  ✓ 
5 ณัฏฐ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง (2559)   ✓  
6 ปรมินทร์  โฆษิตกุลพร (2561)   ✓  
7 อรทิชา อินทาปัจ (2559)    ✓ 

   
ตารางท่ี 2 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกตวัแปรท่ีน ามาใช ้เพื่อให้ไดข้อ้มูล

การวิเคราะห์ผลการวิจยัท่ีสะทอ้นถึงมุมมองของตวัแปรตามท่ีชดัเจนมากย่ิงขึ้น คือ 1) อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์
(NAV) 2) อตัราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) 3) อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) และ 4) อตัราผลตอบแทน
จากเงินปันผล(D/V) 
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5. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด  
 สมมติฐานท่ี 2 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไร 
 สมมติฐานท่ี 3 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี  
 สมมติฐานท่ี 4 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 
 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากร คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 เป็นการศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยใช้ขอ้มูลรายงานทางการเงินบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 
SET100 และใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล DATASTREAM ยอ้นหลงั 3 ปี ประกอบดว้ยปี พ.ศ. 2559 – 2561 จ านวน 
100 ตวัอยา่ง 
 การรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงิน
แลว้น ามาวิเคราะห์กระแสเงินสดและมูลค่าหลกัทรัพย ์รวบรวมขอ้มูลจากสรุปขอ้มูลหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัในการประมวลผลขอ้มูล โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ เพ่ือทราบ
ลกัษณะโดยทัว่ไปของตวัแปรท่ีเก็บรวมรวมได ้โดยน าเสนอขอ้มูลท่ีศึกษาดว้ย ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์
ของตวัแปรตน้และตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(CFO) กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน (CFI) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF) อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์(NAV)อตัราส่วน
ราคาต่อก าไร (P/E) อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี (P/BV) และ อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V)  
ใชพ้ิจารณาโดยก าหนดค่าความสัมพนัธ์ไวถ้า้หากมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงว่าจะเกิดปัญหาจากการท่ีตวัแปรอิสระมี 
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก (Multicollinearity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 144) 
 3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์และทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจยั  
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7. สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คา่สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยเฉล่ียปี 2559 - 2561 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัน้ี 
1.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศ

ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 68.7225 ซ่ึงบริษทัท่ีมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน                
สูงท่ีสุดเท่ากับ 262.21 บริษทัท่ีมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต ่าท่ีสุดเท่ากับ -293.57 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐานเท่ากบั 92.60579 

2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน CFI  ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั -63.5697 ซ่ึงบริษทัท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน CFI                 
สูงท่ีสุดเท่ากบั 120.26 บริษทัท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน CFI ต ่าท่ีสุดเท่ากบั -429.33 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 78.82988 

3.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน CFF ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั -2.1655 ซ่ึงบริษทัท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
CFF สูงท่ีสุดเท่ากบั 364.72 บริษทัท่ีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน CFF ต ่าท่ีสุดเท่ากบั -248.73 และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 93.19221 

4.  มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด NAV ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 6.0859 ซ่ึงบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด NAV                  
สูงท่ีสุดเท่ากบั 500.00 บริษทัที่มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด NAV ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 9.76 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 4991.07732 

5.  อตัราส่วนราคาต่อก าไร P/E ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 22.68 ซ่ึงบริษทัท่ีมีอตัราส่วนราคาต่อก าไร P/E สูงท่ีสุดเท่ากับ 113.60 
บริษทัที่มีอตัราส่วนราคาต่อก าไร P/E ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 2.53 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 16.03012 

6.  อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี P/BV ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากับ 3.46 ซ่ึงบริษทัท่ีมีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี P/BV                   
สูงท่ีสุดเท่ากบั 12.94 บริษทัท่ีมีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี P/BV ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 0 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 2.94717 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานCFO -293.57 262.21 68.7225 92.60579 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนCFI -429.33 120.26 -63.5697 78.82988 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินCFF -248.73 364.72 -2.1655 93.19221 
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด NAV 9.76 500.00 6.0859 4991.07732 
อตัราส่วนราคาต่อก าไรP/E 2.53 113.60 22.6840 16.03012 
อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชีP/BV 0.00 12.94 3.4858 2.94717 
อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลD/V 0.00 15.38 2.8758 2.33149 
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7.  อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉล่ียเท่ากบั 2.87 ซ่ึงบริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 
(Dividend Yield) สูงท่ีสุดเท่ากับ 15.38 บริษัทท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ต ่าท่ีสุด
เท่ากบั 0 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 2.33149 

  
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

ตวัแปร CFO CFI CFF NAV PE PBV DV 

CFO 1 -.473** -.625** 0.142 0.148 0.082 0.066 

CFI  1 -.360** -0.191 -0.063 -0.079 -0.119 
CFF   1 0.045 -0.113 -0.006 0.038 

** มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันอ้ยกว่า 0.01  
* มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันอ้ยกว่า 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4 สามารถอธิบายได ้จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัสูง  โดยมีค่าอยูร่ะหว่าง
0.020 - 0.625 ดงันั้นเพื่อตรวจสอบว่าการแทนค่าตวัแปรในสมการตวัแปรจะไม่เกิด Multicollinearity ผูวิ้จยัจะท า
การทดสอบความสัมพนัธ์กนั โดยใชค้่า Tolerance และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซ่ึงจะอยู่ในส่วนของ
การทดสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณของกระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินปัน 
 ผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 

ตวัแปร B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(Constant) 2.630 .323  8.154 .000   

CFO .002 .011 .098 .217 .039 .050 5.976 
CFI -.001 .011 -.043 -.113 .040 .072 2.970 
CFF .002 .011 .084 .196 .035 .056 4.813 
Adjusted R Square = 0.070, R2 = 0.105, F = 3.480 

 
จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของกระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กับอัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100พบว่ากระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน (CFO) มีค่า Sig เท่ากบั 0.039กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI)  มีค่าSig เท่ากบั 0.040 
และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน(CFF) มีค่า Sig เท่ากบั 0.035 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดกบัอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 มีความสัมพนัธ์กนั และสนบัสนุนสมุติฐานท่ี 4 
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8. การอภิปรายผล  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผล                
การด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  มีระดบันยัส าคญั
ของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั 1.76 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 1.76 > 0.05) แสดงให้
เห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด(NAV)  

สมมติฐานท่ี 2 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน มีระดบันยัส าคญัของสถิติ
ทดสอบ Sig เท่ากบั 0.803 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.803 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไร กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน (CFI) มีระดบันัยส าคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั .0.579 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (Sig. = 0.579 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
อตัราส่วนราคาต่อก าไร กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน(CFF) มีระดบันยัส าคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั 
.0.514 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0. .514 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน(CFF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไร(P/E) 

สมมติฐานท่ี 3 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชีของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) มีระดบั
นัยส าคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ 0.550 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.550 > 
0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบญัชี กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีระดบันยัส าคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั .490 ซ่ึงมากกว่า
ระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0. .490 > 0.05) แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
(CFI)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน(CFF) มีระดบั
นัยส าคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั 0.544 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0. 544 > 
0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบญัชี (P/BV) 

สมมติฐานท่ี 4 กระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO)                                
มีระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ 0.039 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                              
(Sig. = 0.039  0.05) แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) มีความสัมพนัธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีระดบันยัส าคญัของสถิติทดสอบ Sig 
เท่ากบั 0.040 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.040  0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V) กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จดัหาเงิน(CFF) มีระดบันยัส าคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั 0.035ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (Sig. = 0.035  0.05) แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน(CFF) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V)  
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ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า การทดสอบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินพบว่าความสัมพนัธ์ท่ีเพ่ิมหรือลดลงมีผลท าให้อตัราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล(D/V)เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตาม ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมุติฐานท่ี 4 เน่ืองจากกระแสเงินสดมีความสัมพนัธ์
กบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V)ไปในทิศทางเดียวกนั  
 

9. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
การศึกษาคร้ังต่อไปควรด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเจาะลึกเพื่อให้คน้ควา้และคน้พบตวัแปร

ใหม ่ๆ หรืออาจเพ่ิมตวัแปรควบคุม ท่ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ประสบการณ์ด้านการเงินกับบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยก่์อนท่ีจะท าการสรุปตวัแปรใหม่ ๆ และท าการเก็บขอ้มูลเพื่อทดสอบอีกคร้ัง 
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บทคัดย่อ 
 วิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด และสาระส าคญัของระบบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้                
ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการขึ้นทะเบียนคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลและ
ประมวลผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากประธาน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และสัมภาษณ์พฒันากร อ าเภอจะนะ จงัหวดั
สงขลา และการศึกษาขอ้มูลทางเอกสารจากต าราทางวิชาการ บทความ วารสารและเอกสารวิจยัต่าง ๆ เพื่อศึกษา
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันา
อาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และมาตรการเบ้ืองตน้ท่ีควรจะมีในการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อไป ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการขอขึ้นทะเบียน         
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
คือ1) ปัญหาเก่ียวกับการท าค าขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 2) ปัญหาเก่ียวกับการตีความกฎหมาย                 
3) ปัญหาการรับรู้กฎหมาย 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) study the concept and essence of the legal system related to the 
protection of geographic indications 2) to analyze legal problems and various obstacles related to the registration 
for the protection of geographic indications of community enterprises, career promotion and development groups, 
aviary making in Chana District, Songkhla Province. Qualitative research was employed by studying data and 
processing the study From in-depth interviews from the chairman of community enterprise members, the aviary 
career promotion and development group, Chana District, Songkhla Province, and interviewing on Pattanakorn 
District, Chana District, Songkhla Province and a study of documented information from academic texts, journal 
articles. And various research papers to study the problems and obstacles in applying for registration of 
geographic indications of community enterprises, career promotion and development groups, aviary making in 
Chana District, Songkhla Province and the basic measures that should be taken in applying for registration. For 
registration of geographic indications to the Department of Intellectual Property. The results of the research 
revealed that the problems and obstacles in applying for registration of geographic indications of community 
enterprises, career promotion and development groups, aviary making in Chana District, Songkhla Province were 
associated with 3 main. First Problems with the application for registration of geographic indications. Second 
problems with the interpretation of the law. Finally problems of legal perception. 
 
Keywords: Geographic indications, Bird cage, Intellectual Property 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

ผลิตภณัฑ์ชุมชนกรงนกของวิสาหกิจชุมชนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการท ากรงนกอ าเภอจะนะ            
โดยนายร่อหมาน ขรีดาโอ๊ะ ประธานกลุ่มผลิตกรงนก มีจุดเร่ิมตน้จากการเห็นคุณค่าในวิถีชีวิตชาวอ าเภอจะนะ            
ท่ีนิยมเล้ียงนกเขาชวากนัอย่างแพร่หลาย แทบทุกหลงัคาเรือนจะมีกรงนกแขวนอยู่หนา้บา้น ในช่วงแรกจะจบันก
จากป่ามาเล้ียง ดว้ยลกัษณะท่ีสวยงามและความไพเราะของเสียง ต่อมาไดมี้การทดลองผสมพนัธ์ุนกเขาชวาขึ้นเม่ือ
ปี พ.ศ. 2500 ไดส้ าเร็จ ท าให้คนในอ าเภอจะนะ เร่ิมผสมพนัธ์ุนกเขาชวามากขึ้นเร่ือย ๆ จนกลายเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ
เล่ืองช่ือของอ าเภอจะนะ ส่ิงท่ีตามมาจากการเล้ียงนกเขาชวาจึงหนีไม่พ้น กรงเล้ียงนก จึงได้มีการสานต่อ                     
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษต าบลป่าชิงท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลานเร่ือยมา จนเกิดเป็นการรวมกลุ่มเ ป็น                     
กลุ่มอาชีพท ากรงนกขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.2503 ซ่ึงกรงนกอนัเกิดจากการสร้างสรรคด์ว้ยความเช่ียวชาญ จนเป็นท่ี
ยอมรับและไดก้า้วขึ้นมาเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5  ดาวของจงัหวดัสงขลา (กรมการ
พฒันาชุมชน, 2560) อาจเป็นการดีกว่าน้ีถา้งานหตัถกรรมกรงนกของอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สามารถกา้วผ่าน
การเป็นเพียงสินค้าโอท็อป ด้วยการได้รับความคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 
 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geograpihical Indications หรือ GI) เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงซ่ึงจะ
เกิดขึ้นไดต้อ้งมีความเช่ือมโยง (Link) ระหว่างปัจจยัสองประการ ธรรมชาติและมนุษย ์กล่าวคือ ชุมชนไดอ้าศยั
ลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวตัถุดิบเฉพาะในพ้ืนท่ี มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินของตนขึ้นมา ท าให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีมาจากพ้ืนท่ีดงักล่าว 
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คุณลกัษณะพิเศษน้ี อาจหมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ และ
เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของชุมชนนั้น ๆ  ท่ีไม่ไดข้ึ้นอยู่กบับุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยเปรียบเสมือนเคร่ืองมือทาง
การตลาด คือแบรนด์ของชุมชน อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผา้ไหมแพรวากาฬสินธ์ุ กาแฟดอยตุง               
ไข่เคม็ไชยา หมูยา่งเมืองตรัง (ศูนยท์รัพยสิ์นทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2560) 
 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จึงมีความส าคญั ท่ีช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดบัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตร และสินคา้ชุมชน สามารถเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดให้กบัสินคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ว่า
สินคา้ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพตามเจตคติของผูบ้ริโภคอนัเป็นการสร้างมูลค่า
ให้กบัสินคา้ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี (ณิชนนัท ์คุปตานนท ์และคณะ , 2561) 
 จากปัญหาการท่ีสินคา้ของวิสาชุมชนโดยเฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพผลิตและส่งเสริมการท าอาชีพกรงนก 
ไม่ไดด้ าเนินการย่ืนขอขึ้นทะเบียนคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ทั้งท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศกัยภาพสูงเป็นท่ี
ยอมรับดว้ยการการรันตีการเป็นสินคา้โอทอประดบั 5 ดาวของจงัหวดัสงขลา ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาท่ีมีความส าคญั
และจ าเป็นอย่างย่ิงของการวิจยัคร้ังน้ีท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ท่ีส่งผลให้วิสาหกิจดงักล่าวยงัไม่สามารถด าเนินการขอรับ
ขึ้นทะเบียนคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ได ้เพ่ือหาแนวทางร่วมกนัในการหาแนวทางแกไ้ขและหามาตรการ
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งมีในการขึ้นทะเบียนคุม้ครองส่ิงบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์  ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เพื่อสร้างความพร้อมในการยื่น
และขึ้นทะเบียนความคุม้ครองจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดต้่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาแนวคดิ และสาระส าคญัของระบบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ  

(2) เพ่ือวิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการขึ้นทะเบียนคุม้ครองส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

การให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มีความเป็นมาและแนวคิดของการให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ภายใตค้วามตกลงระหว่างประเทศหลายๆ ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 3.1.1 อนุสัญญากรุงปารีสว่าดว้ยความคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม (Paris Convention for the 
Protection of Industrial Property) ได้เร่ิมก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม ค.ศ.1883 ถือเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศฉบบัแรกท่ีให้ความคุม้ครองแก่ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ถอ้ยค าว่า Indication of Source และค าว่า 

Appellations of origin1  อนุสัญญาฉบบัน้ีมีมีบทบญัญติัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
เพ่ือลดปัญหาการระบุบ่งช้ีแหล่งท่ีมาของสินคา้อย่างไม่ถูกตอ้ง และก าหนดให้มีการคุม้ครองสิทธิในการระบุ
คุณภาพหรือเอกลกัษณ์ของสินคา้ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์(ศิรยา เลาหเพียงศกัด์ิ, 2548) นอกจากน้ี

 
1 The Paris Convention, Article 1(2) 
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ในอนุสัญญากรุงปารีส ก็มิได้ให้ค  าจ ากัดความของค าทั้งสองไวแ้ต่ประการใด เม่ือมองในภาพโดยรวมของ
อนุสัญญากรุงปารีส เป็นการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในภาพรวมเท่านั้น ประเด็นเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ถูกเรียกขานโดยใชค้  าว่า indication of source และ appellation of origin  อนุสัญญาฉบบัน้ีมีบทบญัญติั
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพ่ือลดปัญหาการระบุบ่งช้ีแหล่งท่ีมาของสินคา้อย่างไม่
ถูกตอ้ง และก าหนดให้มีการคุม้ครองสิทธิในการระบุคุณภาพหรือเอกลกัษณ์ของสินคา้ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ทางภูมิศาสตร์  

3.1.2  ความตกลงกรุงแมดริด ความตกลงกรุงเเมดริดว่าดว้ยการปราบปรามการใชส่ิ้งบ่งช้ีแหล่งท่ีมา
ท่ีไม่ถูกต้องหรือเป็นการปลอมแปลงส่ิงบ่งช้ีแหล่งท่ีมาของสินค้า(Madrid Agreement for the Repressing of 
Deceptive Indication of Source on Goods) หรือท่ีเรียกในอีกช่ือหน่ึงว่าความตกลงกรุงแมดริด ค.ศ. 1891 (Madrid 
Agreement) ความตกลงกรุงแมดริดน้ีไดมี้มาตรการเพ่ิมเติมในขอ้ 9 และขอ้ 10 ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 
ท่ีเป็นความตกลงระหว่างประเทศก่อนหนา้ โดยท่ีความตกลงกรุงแมดริดดงักล่าวถือเป็นความตกลงในรูปแบบพหุ
ภาคีทางด้านทรัพยสิ์นทางปัญญาอีกฉบับหน่ึง ซ่ึงมีประเด็นเพ่ิมเติมจากอนุสัญญากรุงปารีสในแง่ของการมี
ข้อความท่ีกล่าวถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้น เป็นท่ีสังเกตได้ว่าค าว่า indication of 
source นั้ นไม่ได้มีเ ง่ือนไขก าหนดว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมี indication of source ปรากฏอยู่จะต้องมีคุณภาพ หรือ
ลกัษณะเฉพาะท่ีมาจากแหล่งท่ีมานั้น เพียงแต่ว่าผลิตภณัฑด์งักล่าวไดถู้กผลิตในประเทศ หรือสถานท่ีในประเทศ
ท่ีระบุใน indication of source ก็เป็นการเพียงพอ ตัวอย่าง indication of source ได้แก่  made in ….. , product of 
…..  เป็นตน้  แมว่้าประเทศไทยจะไม่ไดเ้ป็นประเทศภาคีสมาชิกของสนธิสัญญากรุงปารีสและความตกลงกรุง

มาดริดก็ตาม แต่การใช ้indication of source ก็ไดป้รากฏให้เห็นอยูท่ัว่ไป2 โดยภาพรวมของความตกลงกรุงแมดริด
แลว้สามารถแยกประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีความพิเศษจากอนุสัญญากรุงปารีสอยู่ 4 ประเด็นคือ การห้ามน าส่ิง

บ่งช้ีแหล่งท่ีมาหรือแหล่งก าเนิดท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือน าไปใชจ้นก่อให้เกิดความหลงผิดแก่ผูบ้ริโภค3 การไม่หวงห้าม

ผูข้ายสินคา้ท่ีระบุแหล่งท่ีมาจากประเทศอื่น4 การตีความในประเด็นของช่ือสามญัของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์5 และ

การคุม้ครองสินคา้หวงกนัประเภทไวน์6  
 3.1.3 ความตกลงลิสบอน ความตกลงกรุงลิสบอนว่าด้วยการคุ้มครองเคร่ืองหมายอ้างอิง
แหล่งก าเนิดของสินคา้และการขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศ (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations 
of Origin and their International Registration) ไดมี้การลงนามเม่ือปี ค.ศ. 1958 และไดมี้การ ปรับปรุงแกไ้ข 2 คร้ัง 
คร้ังสุดทา้ยเม่ือปี ค.ศ. 1979 ซ่ึงข้อตกลงกรุงลิสบอนน้ีก็เช่นเดียวกันกับ ข้อตกลงกรุงมาดริด กล่าวคือมีความ
เก่ียวพนักบั อนุสัญญากรุงปารีส มีสาระส าคญัเป็นการให้คุม้ครองเคร่ืองหมายอา้งอิงแหล่งก าเนิดของสินคา้ ซ่ึงมี
ความชดัเจน โดยมีการจดัตั้งระบบขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศขึ้นบงัคบัในระหว่างประเทศสมาชิก ท าให้สถานะ
ของเคร่ืองหมายอา้งอิงแหล่งก าเนิดของสินคา้มีผลบงัคบัใชใ้นระดบัระหว่างประเทศดว้ย นอกเหนือจากสถานะท่ี
ไดรั้บภายใตก้ฎหมายภายใน  

 
2 http://tuipi.tu.ac.th/tuip06.php สืบคน้วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
3 Article 1(1)  Madrid Agreement for the Repressing of Deceptive Indication of Source on Goods. 
4 Article 3 Madrid Agreement for the Repressing of Deceptive Indication of Source on Goods. 
5 Article 4 Madrid Agreement for the Repressing of Deceptive Indication of Source on Goods. 
6 Ibid. 
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 3.1.4 ความตกลงทริปส์ ข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) เป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงหลายๆ ฉบับท่ีเป็นผลสรุปของ                   
การเจรจาการค้าพหุภาคีในรอบอุรุกวยั (Uruguay Round) ซ่ึงมีผลให้เป็นการก่อตั้งองค์การ การค้าโลกขึ้ น 
ขอ้ตกลง TRIPS ไดก้ าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง ปัญญาประเภทต่างๆ ซ่ึงรวมถึง
การก าหนดให้ประเทศสมาชิกให้ความคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ข้อตกลง TRIPS ได้เรียกส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ภายใต้ค  าว่า geographical indication (ค าย่อว่า GI) และได้ให้ค  าจ ากัดความไว้ดังน้ี “ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ คือ ส่ิงท่ีใชบ้่งช้ีว่าสินคา้นั้นมีแหล่งก าเนิดในดินแดนของประเทศ สมาชิก หรือทอ้งถ่ินในดินแดนนั้น 
โดยคุณภาพ ช่ือเสียง หรือลกัษณะเฉพาะอ่ืนของสินค้านั้นมี ความเช่ือมโยงกับแหล่งก าเนิดนั้นอย่างแทจ้ริง” 
TRIPS มีบทบญัญติัหลกัการพ้ืนฐานเร่ืองมาตรการขั้นต ่าในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยเฉพาะในส่วน

ของการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไวใ้นมาตรา 227 ในส่วนขอบเขตการคุม้ครองสิทธิ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ส าหรับสินคา้ทัว่ไปตามมาตรา 23 และการคุม้ครองกรณีพิเศษส าหรับไวน์และสุรา โดยมุ่งป้องกนัมิให้มีการน าช่ือ
ไปใชใ้นลกัษณะท่ีจะท าให้คนสับสนหลงผิด 

3.2 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐานของงานวิจยัน้ีมีมุมมองประเด็นการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ในเร่ือง
ของการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ยงัมีขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนบางประการท่ีท าให้ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอขึ้น
ทะเบียนไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ได ้ซ่ึงอาจเป็นเพราะขอ้จ ากดับางประการของผูข้อขึ้นทะเบียน
เองหรืออาจเป็นเพราะหลกัเกณฑข์องตวับทกฎหมายท่ีท าให้ผูท่ี้ประสงคข์อขึ้นทะเบียนไม่อาจปฏิบติัตามได ้ทั้งน้ี
จะตอ้งหาแนวทางปรับตวัท่ีมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพของกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอ
จะนะ จงัหวดัสงขลา หรือให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือให้การขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 งานวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ประมวลผลการศึกษาของขอ้มูลดงัน้ี 
 (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากประธาน 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และสัมภาษณ์
พฒันากร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา   

 
7 Article 22 Protection of Geographical Indications 1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications 
which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, 
reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin. 2. In respect of geographical 
indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of any means in the designation or 
presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place 
of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; (b) any use which constitutes an act of 
unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967). 
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 (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาขอ้มูลทางเอกสารจากต าราทางวิชาการ บทความ 
วารสารและเอกสารวิจยัต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และมาตรการเบ้ืองตน้ท่ี
ควรจะมีในการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อไป  

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท า             

กรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ท่ีประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 65 คน (ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ จะนะ, 
2562) ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกผูวิ้จัยจะเลือกตัวแทนประชากรในการวิจัยแบบเจาะจงคือประธานกลุ่ม                    
รองประธานกลุ่ม และเป็นเลือกตวัแทนกลุ่มประชากรจากความสมคัรใจจากสมาชิกของกล่ม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมี
ตวัแทนของกลุ่มประชากรจ านวน 20 คนในการสัมภาษณ์ 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิจัยคร้ังน้ีมีการค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารและท่ีด าเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม                   

โดยการศึกษากระบวนการท ากรงนกประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกและท าการบนัทึกขอ้มูลโดยละเอียดในดา้น
กระบวนการผลิตตลอดจนเน้ือหาทุกมิติ จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้จากการลงพ้ืนท่ีมาประมวลผล ข้อเท็จจริง
ประกอบขอ้มูลทางเอกสาร ส าหรับการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัคร้ังน้ี โดยจ าแนกประเด็นและ
ตีความขอ้มูล เพ่ือน าไปสู่การขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ต่อไป 

 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ภายใตค้วามตกลงระหว่าง
ประเทศเปรียบเทียบกบักฎหมายคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยพบว่าการให้ความคุม้ครองสินคา้

รวมถึงงานประเภทหัตถกรรม เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค8 โดยมีหลกัการ
เก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคดว้ยการวางหลกัให้ผูผ้ลิตสินคา้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อคุณภาพสินคา้ของ
ตนดว้ยการท าหน้าท่ีแสดงถึงความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของสินคา้ และเปิดเผยท่ีมาของส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ์รวมทั้งแสดงถึงมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเช่ือมโยงถึงลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นของผลิตภณัฑ์กบัแหล่ง
ภูมิศาสตร์ เม่ือพิจารณาข้อ 9 ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขอขึ้ นทะเบียน                       
การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแกไ้ขหรือเพิก
ถอนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2557 ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 โดยบัญญติัให้ผูย้ื่นค าขอต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัติหรือ
ลกัษณะเฉพาะของสินคา้ท่ีใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสินคา้กบัแหล่ง
ภูมิศาสตร์ เพ่ือประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนขอรับความคุม้ครองอนัเป็นการแสดงแหล่งท่ีมาและสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคว่าสินคา้ดงักล่าวท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค 
 การให้ความคุ้มครองงานหัตถกรรมตามพ.ร.บ.คุ ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย                           
มีสาระส าคญั 4 ประการคือ ประการแรกคือ การใชช่ื้อ สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชช่ื้อเรียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์ 

 
8 The global voice for consumers, Consumer rights, consumers international, Retrieved November 26, 2017 from 
https://www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights. 
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จะตอ้งบ่งถึงแหล่งท่ีมาทางภูมิศาสตร์นั้นๆไดไ้ม่ว่าจะเป็นการใชช่ื้อ สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใด ทั้งทางตรง (Direct 
Geographical Indication) และทางอ้อม  ( Indirect Geographical Indication) เ ช่น  การใช้ ช่ือจังหวัด  อ า เภอ                            
ในการแสดงถึงแหล่งภูมิศาสตร์โดยตรง ดงัตวัอย่างสินคา้ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนแลว้อยา่งหมูย่างเมืองตรัง หรือ
หอยนางรมสุราษฎ์ธานี เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจเป็นการใชช่ื้อทางออ้ม เช่น แปดร้ิว ท่ีหมายถึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
หรือพระปฐมเจดีย ์ท่ีหมายถึงจงัหวดันครปฐม เป็นตน้ ประการท่ีสอง ตอ้งแสดงความเช่ือมโยงระหว่างภูมิศาสตร์
กบัสินคา้ อนัปรากฏในมาตรา 9 กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนน้ี ตวัอยา่งเช่น เม่ือพูดถึงหมูยา่งเมืองตรัง ผูบ้ริโภคจะจิตนาการเห็นภาพหมูย่างท่ี
มีลกัษณะและรสชาติเป็นเอกลกัษณ์อนัทรงเสน่ห์ของจงัหวดัตรัง และคุณภาพความกรอบอร่อยไดเ้ป็นอย่างดี 
ประการท่ีสาม ตอ้งไม่เป็นช่ือสามญั ค าว่าช่ือสามัญในท่ีน้ีหมายถึงช่ือท่ีประชาชนรู้จกัและมีการพูดติดปากกนั
ทัว่ไปเสียแลว้ เช่น ชาจีน เป็นตน้ ค าว่า “ชาจีน” ดงักล่าวมิไดห้มายความถึงชาท่ีมาจากประเทศจีนเสมอไป แต่เป็น
ลกัษณะของชาชนิดหน่ึงเท่านั้น โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบั “ชาฝร่ัง” ผูบ้ริโภคจะเขา้ใจทนัทีว่า “ชาจีน” คือ           
ชาท่ีด่ืมเป็นถว้ย (จอก)เล็ก ๆ และไม่นิยมเติมนมหรือน ้ าตาล ซ่ึงแตกต่างไปจาก “ชาฝร่ัง” ดงันั้นผูใ้ดจะมาขอ             

ขึ้นทะเบียนค าว่า “ชาจีน” ไม่ได้9 ประการสุดท้าย ต้องไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี หรือ

นโยบายแห่งรัฐ10  เช่น การน าเอาช่ือทางภูมิศาสตร์มาขึ้นทะเบียนโดยไม่สุจริต กรณีส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของ
ต่างประเทศ ท่ีได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น แลว้ และไดมี้การใช้สืบเน่ืองตลอดมา 

จนถึงวนัยื่นค าขอขึ้นทะเบียนจะขอรับความคุม้ครองตาม พระราชบญัญติัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ได้11 
หากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา  ต้องการขอรับ                  
ความคุม้ครองตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์แลว้ จ าเป็นตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไข 4 ประการท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีโดยแสดงให้เป็นท่ีปรากฏต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาต่อไป 
 

6. อภิปรายผล  
การวิจยัเร่ืองวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สามารถอภิปลายผลดงัน้ี 
1. ปัญหาเก่ียวกบัการท าค าขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและ

พฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่าการท าค าขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตอ้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าท่ีจะใช้ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์12 เป็นการผลกัภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่กบัฝ่ายผูย้ื่นค าขอท่ีจะตอ้งบรรยายให้เห็นถึงคุณภาพ ช่ือเสียง 
หรือลกัษณะเฉพาะของสินคา้ว่ามีความแตกต่างจากสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์อื่นอย่างไร จาก
สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และพฒันากรอ าเภอจะนะ ต่างให้ความเห็นท่ีเป็นเอกฉันท์ว่าการด าเนินการท าค าขอขึ้น

 
9 ธนพจน เอกโยคยะ, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547), หนา้ 43 
10 มาตรา 5 พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 
11 มาตรา 6 พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 
12 ขอ้ ๙  กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการขอขึ้นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค า
คดัคา้น การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ทะเบียนหากเป็นการท าเพียงบุคลหน่ึงบุคคลใดยอ่มไม่สามารถท าไดโ้ดยล าพงั จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งมีการท างาน
อย่างบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการท าค าขอขึ้นทะเบียนให้แก่กลุ่มท ากรงนกในคร้ังน้ีให้ส าเร็จ 
ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร (2560: 1315) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบ                      
การจัดการการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของพริกไทยก าปอตในประเทศกัมพูชา พบว่า รูปแบบ
กระบวนการจดัการในการขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การเตรียมการ 
2) กระบวนการขอขึ้นทะเบียน 3)ผลลพัธ์ 4)ระบบการควบคุม และ 5) การส่งเสริม ส่วนปัจจยัแห่งความส าเร็จใน
การขึ้นทะเบียน มี 4  ประการ คือ ประการแรกการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐบาล ประการท่ีสองการสนบัสนุน
งบประมาณจากองค์กรไม่ใช่องค์กรของรัฐ ประการท่ีสามโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นลกัษณะพิเศษของพริกไทย
ก าปอต และประการท่ีส่ี ความเป็นหน่ึงเดียวของสมาคมส่งเสริมพริกไทยก าปอต การร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนงคน์ารถ บุญเรือง (2556) ท่ีพบว่า เง่ือนไขท่ีท าให้ ท่ีพบว่า 
เง่ือนไขท่ีท าให้ส้มโอนครชัยศรี กาแฟดอยตุง และขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ประสบความส า เร็จ ในการขึ้น
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ียโุรป คือการไดรั้บการร่วมมือจากหน่วยงานในพ้ืนท่ีทุกหน่วยงานช่วยกนัท างาน
อย่างจริงจงั ผูน้ ามีการเปล่ียนแปลง มีวิสัยทัศน์ท่ีน ากลุ่มให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีการร่วมกลุ่มสร้างเป็น
วิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็ มีการประสานงานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดกติกาท่ีเอ้ือต่อการท างานโดยมี
เกษตรกรสมาชิกเขา้ร่วมก าหนดดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวัญชนก อ าภา และคณะ (2560) ท่ีได้
ศึกษาความร่วมมือในการพฒันาเมืองและภูมิภาคเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า การใชรู้ปแบบของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัเอกชนหรือท่ีเรียกว่า Private-Public Partnership (PPP) ปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ
กระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน     

2. ปัญหาเก่ียวกบัการตีความกฎหมาย เน่ืองจากเม่ือไดศึ้กษากระบวนการผลิตกรงนกพบว่าการใชว้สัดุ
ในการผลิตกรงนก ยงัมีขอ้จ ากดับางประการทีส่งผลต่อการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ วสัดุหลกั 
ซ่ึงเป็นหวัใจของการผลิตกรงนก ก็คือ หวาย ท่ีผูวิ้จยักล่าวว่าเป็นขอ้จ ากดัก็เน่ืองดว้ยวสัดุอย่างหวาย แมจ้ะเป็นพืช
ท่ีหาไดจ้ากแหล่งภูมิศาสตร์อ าเภอจะนะ พบเห็นไดท้ัว่ไปตามสวนเกษตรของพ้ืนโดยเฉพาะสวนยางพาราของ
อ าเภอจะนะและทั้งภาคใต ้แต่กลบัไม่มีความสวยงามในลวดลายของเน้ือไม่ เม่ือน าหวายทอ้งถ่ินมาปอกเปลือก 
ขดัลายและลงเคลือบเงาหวาย ปรากฏว่าหวายท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ อ าเภอจะนะ กลบัมีสีคล ้า ไม่สม ่าเสมอใน
ลายไม ้เม่ือน ามาขึ้นรูปกรงนก จะท าให้ความงามถูกลดทอนลง ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันา
อาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ตอ้งน าเขา้หวายจากประเทศมาเลเซีย มีความมนั เงา และลายของ
เน้ือหวายมีความสม ่าเสมอราวกนัเส้นพลาสติก เม่ือน ามาขึ้นรูปกรงนกจะมีความสวยงามแตกต่างอย่างส้ินเชิงเม่ือ
เทียบกบักรงนกท่ีผลิตจากหวายจากแหล่งภูมิศาสตร์ของกลุ่ม นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของวสัดุท่ีใชใ้นการท าคอนนก 
(หวักรง) และของประดบักรงนกเช่นลูกปัด มุก ผา้คลุมกรงนก เป็นตน้  
 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ก็ไม่ไดก้ าหนดเก่ียวกบัประเภทการให้
ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากบทบญัญติัไม่ไดก้ าหนดว่าการคุม้ครองในประเทศไทยนั้นเป็น                 
การคุม้ครองประเภท Protected Designation of Origin (PDO) หรือ การคุม้ครองประเภท Protected Geographical 
Indication (PGI) จึงเป็นปัญญาดา้นการตีความเพื่อสร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใช้กฎหมายในการก าหนดว่า
สินคา้ท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายน้ีตอ้งมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ตระเตรียมการ การลงมือผลิตกระทัง่
ออกมาเป็นสินคา้ ตอ้งมาจากพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งภูมิสาสตร์เดียวกนัทั้งส้ินหรือไม่ หรือผูผ้ลิตสามารถน าวตัถุดิบหรือ
มีกระบวนการผลิตจากแหล่งภูมิศาสตร์อ่ืนได้ กฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ตอ้งมีการบญัญติัไห้ชัดเจน ซ่ึงผลการศึกษาน้ี
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สอดคล้องกับ MUH ALI MASNUN(2018: 113 ) ได้ศึกษาเร่ือง Legal Protection of The Right to Indication of 
Origin in Indonesia พบว่า การคุ้มครองทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิในการบ่งช้ีแหล่งก าเนิดในอินโดนีเซียยงั
ค่อนขา้งต ่ามาก การคุม้ครองสิทธิในการบ่งช้ีแหล่งก าเนิดไม่สามารถแยกออกจากสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ได ้
ควรบญัญติักฎหมายว่าดว้ยส่ิงบ่งช้ีแหล่งก าเนิด (Indication of Origin) แยกออกจากกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้
เพื่อเกิดความชดัเจนในการปรับใชก้ฎหมายกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ปัญหาการรับรู้กฎหมาย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามีเพียงผูมี้บทบาทในการบริหารกลุ่มเช่นประธานกลุ่มท ากรงนกและ
สมาชิกเพียง 3 คนเท่านั้น ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และยงัเป็นเพียงการรับรู้ในภาพรวมเท่านั้น 
ส่วนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เลย ย่ิงไปกว่านั้นกลบัเป็นการได้
ยินค าว่าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เป็นคร้ังแรกจ านวนมากถึง 15 คนจากจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด หากการขอขึ้น
ทะเบียนต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาส าเร็จ จะท าให้กรงนกกลายเป็นสินคา้ท่ีเป็นสิทธิของชุมชน ไม่ได้เป็น             
การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล การท่ีคนในชุมชนหรือแหล่งภูมิศาสตร์ขาดการรับรู้กฎหมายท่ีบงัคบัใชย้่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการน าสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากผลสินค้า สอดคล้องกับ 
ณิชนนัท์ คุปตานนท ์และคณะ (2561: 48) คณะวิจยัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกั “ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” 
ว่าคืออะไร ความรับรู้เก่ียวกบัสิทธิและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ยงัมี              
น้อยมาก หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมกนัด าเนินการสร้างความตระหนักรู้  (Awareness) ให้แก่
ประชาชนให้มากขึ้นและร่วมมือกนัผลกัดนัให้มีการสร้างความเขม้แข็งของการคุม้ครองการคา้และการแข่งขนั 
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้ชุมชน  ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เทพรัตน์ พิมลเสถียร (2558: 34) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง กลไกการมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนทรัพยสิ์นทางปัญญา ประเภทส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษา
ผลิตภณัฑ์จงัหวดันครปฐม จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาประเภทส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีความรู้มากท่ีสุดในประเด็นส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ สามารถเสริมสร้างเอกลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดพ้บปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขอขึ้นทะเบียนคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและพฒันาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา โดยมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี  
 ประการท่ีหน่ึง ควรแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ดว้ยการเพ่ิมบญัญติั
ค านิยามค าว่า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ กบั แหล่งก าเนิดสินคา้ ท่ีแยกจากกนั เพื่อประโยชน์ในการตีความ  
 ประการท่ีสอง ตอ้งส่งเสริมและให้การพฒันาสายพนัธ์ุหวายทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพเทียบเท่าหวายท่ีน าเขา้
จากฝ่ังมาเลเซีย เพื่อเป็นการขจดัปัญหาขอ้กฎหมายในการขอขึ้นทะเบียนคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย เน่ืองจากการพิจารณาเบ้ืองตน้จะพิจารณาว่าสินคา้ท่ีย่ืนขอขึ้นทะเบียนมีวตัถุดิบทั้งหมดตลอดจน
กระบวนการผลิตอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่เป็นการยากท่ีสามารถขอขึ้น
ทะเบียนได ้ 
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 ประการท่ีสาม ส่งเสริมการรับรู้กฎหมายคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์แก่ผูผ้ลิตสินคา้ ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เพ่ือสร้างเจตคติแก่เก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว  
 ประการสุดทา้ย ควรตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือขบัเคล่ือนการส่งเสริมส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เพ่ือความ
มัน่คงทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ีการด าเนินการเร่ืองดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการไดด้ว้ย
บุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลอยา่งล าพงั ตอ้งอาศยัการบูรณาการองคค์วามรู้หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน
รวมถึงประชาชน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ภาพลกัษณ์องคก์ารของบริษทั กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั 
2) ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั  และ 3) ภาพลกัษณ์
องค์การท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั   
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการงานซ่อมกบัทางบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรืองแมคคานิค จ ากดั จ านวน 300 คน 
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัเป็นแบบสอบถาม6ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.89 สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจยั พบว่า (1) ภาพลกัษณ์องคก์ารของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั ภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความคิดเห็นสูงเป็นล าดบัแรก คือ              
ดา้นการเป็นองคก์ารท่ีเจริญกา้วหนา้ทนัโลก รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และดา้นการบริการและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ตามล าดบั (2) ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง 
แมคคานิค จ ากัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี                          
ความคิดเห็นสูงเป็นล าดับแรก คือ ด้านการส่งมอบ รองลงมา คือ ด้านการบริการ และด้านราคา  ตามล าดับ                              
(3) ภาพลักษณ์องค์การส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง                           
แมคคานิค จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดา้นการเป็นองคก์ารท่ีเจริญกา้วหน้าทนัโลก 
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงทั้ง 4 ดา้นสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจของลูกคา้ ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 82.60 

 
ค าส าคัญ: ภาพลกัษณ์องคก์าร, ความพึงพอใจ, การบริการ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study (1) the image of Krungthepgear Rungrueng Mechanic Co., Ltd. 
(2) the satisfaction of customers in using the services of Krungthepgear Rungrueng Mechanic  Co., Ltd.                             
(3) the image of the organization that affects customer satisfaction in using the services of Krungthepgear 
Rungrueng Mechanic Co., Ltd. with samples of 300 people. Convenient sampling method, The research 
instrument was a questionnaire with a reliability of 0.89. The statistics used for data analysis consisted of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and the multiple linear regression analysis. 

The results of the research revealed that (1) The overall organization image of Krungthepgear 
Rungrueng Mechanic Co., Ltd. had the opinion at the highest level. When considering each aspect, it found that 
the aspect which had the first opinion was an organization had progressed in the world, followed by social 
responsibility and service and good relationship with customers respectively. (2) The overall customer 
satisfaction in using service had an opinion at the highest level. When considering each aspect, it found that the 
aspect which the first opinion was the delivery followed by service and price respectively. (3) The image of the 
organization affected the satisfaction of the customers in using the services of Krungthepgear Rungrueng 
Mechanic Co., Ltd. consisted of service and good relationship with customers, an organization that progresses in 
the world, social responsivity, effective administration, and management were significance at the level of 0.05 
based on the assumption. All four areas were able to jointly forecast 82.60 percent customer satisfaction. 

 
KEYWORDS: Organization image, Satisfaction, Service 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
สถานการณ์โลกในปัจจุบนัสังคมไทยมีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีทนัสมัยอย่างรวดเร็ว โดยการ

บ ารุงรักษาสภาพเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้านอยู่เสมอนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะถา้เคร่ืองมือไม่พร้อมใช้
งาน หรือหากเกิดขัดข้องกะทันหันจนท าให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงักได้ ท าให้บริษัทผูผ้ลิตเกิด         
ความเสียหาย ส่งผลท าให้ลูกค้าไม่พอใจ ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์องค์การท่ีดี           
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี เคร่ืองจักรเปล่ียนแปลงตาม
เทคโนโลยีท่ีทันสมยัอยู่เสมอ การบริการลูกคา้เป็นไปในแนวทางตามกระบวนการขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้รู้จกั       
การบริหารงานให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบต่อองคก์าร มีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ และจะตอ้ง
ได้รับความส าเร็จของธุรกิจ อีกทั้งยงัส่งผลไปถึงความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของบริษทัฯ ในด้านคุณภาพ         
การซ่อมอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร ซ่ึงจะสัมพนัธ์สอดคลอ้งถึงเร่ืองของราคาให้เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในแต่ละงาน รวมไปถึงการส่งมอบสินคา้คืนลูกคา้ สินคา้จะตอ้งอยูใ่นสภาพอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
ส่ิงส าคัญคือด้านการบริการนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรือมีความประทับใจใน            
การบริการมากเพียงใด จึงท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อองคก์ารนั้น ๆ อีกทั้งยงัพบว่าในปัจจุบนัธุรกิจ  
การซ่อมมอเตอร์ เคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ นั้นค่อนขา้งมีคู่แข่งขนัท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบัในสมยัก่อน ซ่ึงลูกคา้จะไม่
สามารถน าเขา้ช้ินส่วนท่ีเป็นอะไหล่ในการซ่อมมาเป็นส ารอง เพื่อจะไดใ้ชเ้ปล่ียนในยามฉุกเฉินเม่ือเคร่ืองเสียหรือ
ช ารุดในกะทันหันนั้นได ้แต่จะใช้วิธีการซ้ือขายอุปกรณ์งานซ่อมกับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น 
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เปรียบเทียบกบัในปัจจุบนัแลว้ลูกคา้มีการส่ังซ้ืออะไหล่ไปถอดซ่อมเอง โดยไม่ผา่นบริษทัที่รับซ่อมมอเตอร์ หรือ
รับซ่อมเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ ทุกประเภท เพราะในปัจจุบนัลูกคา้น าเขา้มาเอง เพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการลด
ตน้ทุนอยา่งท่ีบริษทัตอ้งการไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ลว้ จึงพบว่าธุรกิจในปัจจุบนันั้นค่อนขา้งมีคูแ่ขง่ท่ีเยอะจนท า
ให้แย่งตลาดกลุ่มเป้าหมายกนั โดยท่ีจะไดลู้กคา้มานั้นก็จะอยู่ในกลุ่มของลูกคา้ท่ีไม่ค่อยสรรหาซัพพลายเออร์ท่ี
เทียบค่อนข้างเยอะ จึงท าให้เกิดภาพลักษณ์องค์การท่ีมีความค่อนข้างแตกต่าง อาจจะแตกต่างในเร่ืองของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยกว่าคู่แข่ง ซ่ึงคู่แข่งขันจะไม่ทราบข้อได้เปรียบของอี กฝ่าย รวมไปถึงการบริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้จะตอ้งมีการบริการท่ีมีความเสมอภาคตั้งแต่คร้ังแรกจนถึงในปัจจุบนั โดยจะตอ้งท าให้
องค์การนั้ น ๆ มีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด และยงัต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือท่ีจะท าให้ธุรกิจมีหลัก
จรรยาบรรณหรือหลกัจริยธรรมตามความเป็นจริง และธุรกิจงานซ่อมมอเตอร์ หรือเคร่ืองจกัรกลทุกประเภทนั้น ๆ 
ลว้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย (ชมทิศา สมุทรกลิน, 2560) 

บริษัท กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากัด ตั้ งอยู่ ท่ี  9/98 หมู่  3 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน                           
จ.สมุทรสาคร เป็นบริษทัท่ีท าเก่ียวกับธุรกิจน าเข้า และบริการรับซ่อมเป็นหลกัส าคญั จากการสังเกตพบว่า    
บริษทัฯ คิดค่าบริการในการซ่อมแซมท่ียอ่มเยาว ์และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน มีความรู้ ความช านาญ แต่ยงัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ ในขณะเดียวกนั พบว่าพนกังานท่ีบริการลูกคา้พูดจาไม่ค่อยสุภาพ ไม่มีความกระตือรือร้น 
ไม่ค่อยติดตามลูกคา้ลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริการซ่อมบางส่วนไม่เพียงพอ จึงท าให้งาน
ล่าชา้กว่าก าหนด  

ดงันั้น การบริการจึงมีความส าคญัมากในการซ่อมบ ารุงมอเตอร์และเคร่ืองจกัรกลทุกประเภท และรักษา
สภาพของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการท าให้เห็นถึงการบ่งบอกถึง
ภาพลกัษณ์ของบริษทัหรือองคก์ารท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ แต่ เม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจแลว้ก็จะ
กลบัมาใช้ซ ้ า และบอกต่อ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องค์การท่ีส่งผลต่อความ         
พึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทั กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั ว่าอยูใ่นระดบัใด หรือมีมาก
นอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางน าไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้บริษทัฯ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์องคก์าร และความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทั กรุงเทพเกียร์ 
รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั 

(2) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพ
เกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์การ 

ท าการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซ่ิง 
ประเทศไทย จ ากดั พบว่า ภาพลกัษณ์องคก์รมีจุดประสงคท่ี์ส าคญัอาจจะเป็นผลรวมในเร่ืองของการผสมผสาน 
ภาพลกัษณ์องคก์ารมีหลายส่ิงให้เขา้ดว้ยกนัจากภายในองคก์ร สามารถแบ่งองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์าร
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ได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเป็นองคก์ารท่ีเจริญกา้วหน้าทนั ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดา้นการ
บริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Kotler, 2000 : 296-297) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
ท าการศึกษาเร่ืองการบริหารการผลิตแบบญ่ีปุ่ นท่ีส่งผลต่อการบริหารคุณภาพ และความพึงพอใจของ

ลูกค้า กรณีศึกษา บริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) พบว่า  ความพึงพอใจนั้นเกิดจากการเรียนรู้ถึง
ความรู้สึก ความเขา้ใจ เพื่อลดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนจากในปัจจุบนัจะต้องด าเนินธุรกิจให้มีการสร้างแรง
บนัดาลใจต่อ ๆ ไปให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คุณภาพ 
ราคา การส่งมอบ การบริการ (ชมทิศา สมุทรกลิน, 2560) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชมทิศา สมุทรกลิน (2560) ท าการศึกษาเร่ืองการบริหารการผลิตแบบญ่ีปุ่ นท่ีส่งผลต่อการบริหาร
คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ กรณีศึกษา บริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน) พบว่า ผลการศึกษา
ระดบัการบริหารคุณภาพโดยรวม ดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบ และการบริการ พบว่า ทุกดา้น อยู่ในระดบัสูง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพโดยรวม อย่างมีมยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ในดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบ และการบริการพบว่า มีความพอใจ
อยูใ่นระดบัสูง 
 ธญัญนิษฐ์ ศรีรัตนธ ารง (2557) ท าการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซ่ิง ประเทศไทย จ ากดั พบว่า ภาพลกัษณ์บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลิสซ่ิง ประเทศ
ไทย จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 อรพิชญ์ กล่ินจ าปา (2558) ท าการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในสายตาของ
ประชาชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ภาพลกัษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง 
แมคคานิค จ ากดั 

ภาพลักษณ์องค์การ 
1. ดา้นการเป็นองคก์รท่ีเจริญกา้วหนา้ทนัโลก 
2. ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
3. ดา้นการบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
ท่ีมา : ดดัแปลงแนวคดิของ Kotler (2000, 
อา้งถึงใน ธญัญนิษฐ์ ศรีรัตนธ ารง (2557) 

ความพงึพอใจ 
1. ดา้นคุณภาพ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการส่งมอบ 
4. ดา้นการบริการ 
ท่ีมา : ดดัแปลงแนวคดิของ Monodzukuri 
(1990, อา้งถึงใน ชมทิศา สมุทรกลิน (2560) 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
        4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการซ่อมอุปกรณ์ เคร่ืองจักรกับทางบริษทั 
กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั มากกว่า 1 คร้ัง จ านวน 1,025 คน (ขอ้มูล บริษทั กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมค
คานิค จ ากดั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563) 
 กลุ่มตัวอย่างทราบจ านวนประชากรใช้สูตรส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) 
ประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ท าให้สามารถค านวณหา
ขนาดตวัอยา่งท่ีได ้288 คน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ จึงสุ่มตวัอยา่ง จ านวน 300 คนโดย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
       4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถาม
ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity)  ได้เท่ากับ 0.91 โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89 
ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประเภทการซ่อม รูปแบบกิจการ 
ความถ่ีในการเรียกใชบ้ริการ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบความเที่ยง (Validity)  
 ส่วนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับภาพลักษณ์ขององค์การ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นองค์การท่ี
เจริญก้าวหน้าทันโลก ด้านการบริการและความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า ด้านการบริหารและการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ 
ดา้นราคา ดา้นการส่งมอบ และ ดา้นการบริการ 
 โดยในส่วนท่ี 2 และ 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์าร จ านวน 4 ดา้น ส่วนขอ้ค าถามเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ จ านวน 4 ดา้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์
การให้คะแนนตามวิธีของ Likert Scale ท่ีมีค  าตอบให้เลือก 5 ระดบั (สุรพงษ ์คงสัตย ์และธีรชาติ ธรรมวงศ,์ 2551)  
ไดแ้ก่  
   คะแนน  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นมากท่ีสุด  
   คะแนน  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นมาก  
   คะแนน  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นปานกลาง  
   คะแนน  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นนอ้ย 
   คะแนน  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened Ended Question) เก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
      4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทางผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการใช้บริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากัด โดยจ าแนกแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ใน
การศึกษาดงัน้ี 
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 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาภาพลักษณ์
องค์การท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั       
โดยขอความร่วมมือจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการซ่อมอุปกรณ์และเคร่ืองจักรของบริษัท กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง             
แมคคานิค จ ากดั โดยท าการเก็บขอ้มูลตามวนั หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และวิเคราะห์ดว้ยการทางสถิติแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    
เพื่อแปลผล น าเสนอต่อไป 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต และน าผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
มาท าการสรุปวิเคราะห์ผลเพื่อประกอบการศึกษา น ามาใชเ้ป็นทฤษฎีรองรับผลงานวิจยั 
       4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  สถิติท่ีน ามาใชวิ้จยัคร้ังน้ี คือ 
  1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ใชส้ถิติ ความถ่ี และร้อยละ 
  ส่วนท่ี 2 ภาพลกัษณ์ขององคก์ารบริษทัฯ ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการของบริษทัฯ ใช้สถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  ซ่ึงในส่วนท่ี 2-3 ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาระดบัค่าคะแนนเฉล่ียของตวัแปร แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 
2547 : 43) ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.21–5.00  หมายความว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41–4.20  หมายความว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61–3.40  หมายความว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81–2.60  หมายความว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00–1.80  หมายความว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริ การของ
บริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5. ผลการวิจัย 
 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.00 อายุ 41 – 50 ปี ประเภทการซ่อม คือ 
มอเตอร์ รูปแบบกิจการ คือ เคร่ืองนุ่งห่ม ความถ่ีในการเรียกใชบ้ริการ 6 – 7 คร้ัง  
 ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์าร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.66 
, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด คือ   
ดา้นท่ีมีความคิดเห็นล าดบัแรก คือ ดา้นการเป็นองคก์ารท่ีเจริญกา้วหนา้ทนัโลก (x̅ = 4.67, S.D. = 0.31) รองลงมา 
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (x̅ = 4.66, S.D. = 0.48) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการบริการ (x̅ = 4.61,      
S.D. = 0.30) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.67, S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด คือ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นล าดบัแรก คือ ดา้นการส่งมอบ (x̅ = 4.75, S.D. = 0.39) รองลงมา 
คือ ดา้นการบริการ (x̅ = 4.68, S.D. = 0.46) และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นราคา (x̅ = 4.61, S.D. = 0.47) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทั  
 กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั 
 

Model 
Unstanfardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p-value 

Collinearity Statistic 

b Std.Error Beta Tolerance VIF 
ค่าเฉลี่ย (Constand) 1.144 0.114  10.038 0.000 0.341 2.931 
1. ดา้นการเป็นองคก์ารท่ี
เจริญกา้วหนา้ทนัโลก (X1) 

0.272 0.37 0.358 7.385 0.000 0.256 3.903 

2. ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัลูกคา้ (X2) 

0.347 0.43 0.440 8.049 0.000 0.386 2.592 

3. ดา้นการบริหาร และการจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ (X3) 

0.066 0.034 0.089 1.967 0.050 0.580 1.725 

4. ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (X4) 0.072 0.018 0.147 3.989 0.000 0.859 1.164 
R = 0.909, R2 = 0.826, Adj. R2 = 0.822, F = 254.605 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตาราง การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบว่า ภาพลกัษณ์องค์การของบริษทั
กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค ได้แก่ ด้านการเป็นองค์การท่ีเจริญก้าวหน้าทันโลก ด้านการบริการและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดา้นการบริหาร และการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยท่ีตั้งไว ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ เท่ากับ 0.826 
สามารถพยากรณ์ได ้ร้อยละ 82.60 และเขียนสมการพยากรณ์ภาพลกัษณ์องคก์ารส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้
ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั ไดด้งัน้ี 
Y = ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
 Y = 1.144 + 0.347 (ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ X2) + 0.272 (ดา้นการเป็นองคก์ารท่ี
เจริญกา้วหนา้ทนัโลก X1) + 0.072 (ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม X4) + 0.066 (ดา้นการบริหาร และการจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพ X3) 

สรุปไดว่้า ภาพลกัษณ์องค์การดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้า ดา้นการเป็นองค์การท่ี
เจริญกา้วหน้าทนัโลก ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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6. อภิปรายผล  
การศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์องค์การท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของ บริษทั

กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั ไดแ้บ่งการอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
1. ระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการเก่ียวกับภาพลักษณ์องค์การของ บริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง            

แมคคานิค จ ากัด จากการศึกษา พบว่า ภาพลกัษณ์องค์การของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรืองแมคคานิค จ ากัด 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นล าดับแรก คือ             
ด้านการเป็นองค์การท่ีเจริญก้าวหน้าทันโลก รองลงมา คือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และล าดับสุดท้าย              
ด้านการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกคา้ ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิด ของ Kotler (2000 : 296-297) 
กล่าวว่า ภาพลกัษณ์องค์กรมีจุดประสงคท่ี์ส าคญัอาจจะเป็นผลรวมในเร่ืองของการผสมผสาน โดยภาพลกัษณ์
องคก์ารทั้งหลายส่ิงหลายอย่างให้เขา้ดว้ยกนัจากภายในองคก์ร สามารถแบ่งองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์าร
ได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็นองค์การท่ีเจริญก้าวหน้าทันโลก 2) การบริการ 3) การบริหารและการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 4) ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญญนิษฐ์ ศรีรัตนธ ารง (2557)                
ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซ่ิง ประเทศไทย 
จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ารมี 4 ดา้น คือ 1) การเป็นองคก์ารท่ีเจริญกา้วหนา้
ทันโลก 2) การบริการ 3) การบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม                          
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. ระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของ บริษทั
กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั จากการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของ บริษทั
กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีความคิดเห็นล าดบัแรก คือ ดา้นการส่งมอบ รองลงมา คือ ดา้นการบริการ และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นราคา 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Monodzukuri (1990) ให้ความส าคญัขององคป์ระกอบของความพึงพอใจนั้น
เกิดจากการเรียนรู้ถึงความรู้สึก ความเขา้ใจ เพื่อลดความเขา้ใจที่คลาดเคล่ือนจากในปัจจุบนัจะตอ้งด าเนินธุรกิจให้
มีการสร้างแรงบนัดาลใจต่อ ๆ ไปให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ ด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบ และบริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชมทิศา สมุทรกลิน (2560)                      
ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารการผลิตแบบญ่ีปุ่ นท่ีส่งผลต่อการบริหารคณุภาพ และความพึงพอใจของลูกคา้ กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน)  ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา บริษทั                               
ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. ภาพลกัษณ์องค์การท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการของ บริษทักรุงเทพเกียร์ 
รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั จากการศึกษา พบว่าภาพลกัษณ์องคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกค้า ด้านการเป็นองค์การท่ีเจริญก้าวหน้าทันโลก ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการบริหารและ                     
การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทักรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง 
แมคคานิค จ ากดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ                
ชมทิศา สมุทรกลิน (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารการผลิตแบบญ่ีปุ่ นท่ีส่งผลต่อการบริหารคุณภาพ และความ              
พึงพอใจของลูกคา้ กรณีศึกษา บริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า  ปัจจยัภาพลกัษณ์
องค์การสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการของบริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากดั 
(มหาชน) เม่ือพิจารณารายตวัแปรพบว่ามีตวัแปร 4 ตวั ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของ
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บริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ การเป็นองค์การท่ี
เจริญกา้วหน้าทนัโลก การบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหาร และ
การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากการศึกษาภาพลกัษณ์องคก์ารของบริษทัฯ พบว่า ดา้นการบริการ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้น
ควรหาวิธีการปฏิบติัให้อยู่ในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นหน้าเป็นตาให้กบับริษทัในเร่ืองของ   
การบริการ จึงเป็นส่ิงส าคัญอันดับแรก ๆ ท่ีจะต้องให้บริษัทปรับปรุงพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพท่ีจะพร้อมให้บริการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

(2) จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทัฯ พบว่า ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด ดงันั้นควรหาวิธีสืบคน้ขอ้มูลบริษทัคู่แข่งให้ได้มากท่ีสุด เพราะคู่แข่งจะกดราคาลงให้ต ่ากว่าหรือยอม
ขาดทุนเพื่อท่ีคู่แข่งจะไดแ้ย่งชิงลูกคา้เป็นของตน ดงันั้นบริษทัฯ จะตอ้งอธิบายหลกัการเหตุผลให้ลูกคา้รับทราบ
อยา่งละเอียด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการเปล่ียนอะไหล่มอเตอร์ ป้ัมน ้า ฯลฯ โดยเฉพาะในเร่ืองของคุณภาพ 
มาตรฐาน รวมถึงการรับประกนังานซ่อม เป็นตน้ 

(3) จากการศึกษาภาพลกัษณ์องคก์ารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของบริษทั
กรุงเทพเกียร์ รุ่งเรือง แมคคานิค จ ากดั พบว่า ดา้นการบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ถึงแมว่้าจะส่งผลต่อ
ถึงความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการ บริษทัฯ ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง                  
เพื่อน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และบริษทัฯ ควรมีการพฒันาฐานขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นระบบ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาในเร่ืองของบริษทัคู่แข่งท่ีรับบริการงานซ่อมดว้ย เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลในแต่ละกลุ่มบริษทั

ว่ามีระดบัของภาพลกัษณ์องคก์าร และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการมากน้อยเพียงใด ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ่อมมอเตอร์ต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 การค้นควา้อิสระเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ดว้ยความกรุณาช่วยเหลือ และสนับสนุนจาก ผศ.ดร.นฤมล 
สุ่นสวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่านให้ความรู้และสละเวลาให้ค  าปรึกษา แนะน าขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
ตรวจแกไ้ขตั้งแต่เร่ิมตน้งานวิจยั จนกระทัง่การคน้ควา้อิสระเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงผูวิ้จยัขอกราบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ 
ท่ีน้ี และขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อนุพงษ ์อินฟ้าแสง ดร.ฉัตรธาร ล้ิมอุปถมัภ ์และ ผศ.ดร.สมศกัด์ิ ตนัตาศนี 
ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเหมาะสม
ของเน้ือหาในแบบสอบถาม และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกท่านท่ีให้การช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา ประโยชน์        
อนัใดท่ีเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ีย่อมเป็นผลมาจากควาวมกรุณาของทุกท่าน ผูวิ้จยัจึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีท าให้         
การศึกษาวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และระดบัพฤติกรรม                   
การใช้บริการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว ในช่วง
สถานการณ์ covid -19 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4ps) และ                         
การตดัสินใจใชบ้ริการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ประชากรในอ าเภอเมืองสระแกว้ จังหวดัสระแก้ว โดยมีการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 390 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ การเก็บแบบสอบถาม ผลการวิจยัในคร้ังน้ี 
พบว่า ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจส่ังซ้ือ
อาหารเดริเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ในดา้นระดบัความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่อยูท่ี่ 
1-2 คร้ังต่อเดือน จ านวน 262 คน ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียส่วนใหญ่ในการเลือกใชบ้ริการ 30 – 40 บาท ต่อคร้ัง รู้จกั SK 

mailto:kanchitpon00@gmail.com
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BIKE MAN จากช่องทาง เพจ Facebook การส่ังอาหารส่วนใหญ่เป็นประเภท เคร่ืองด่ืม มีร้านอาหารท่ีหลากหลาย
ตามตอ้งการเป็นเหตุผลในการตดัสินใจใช้บริการ เวลาในการส่ังซ้ืออาหารส่วนใหญ่ เป็นช่วงเวลา 12.01 – 15.00 
น. การช าระเงินส่วนใหญ่ เป็นการช าระแบบเงินสด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดริเวอร่ี ในอ าเภอ
เมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x̅ = 4.35) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดริเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Produce) (x̅ = 4.36) และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ:  การตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
This study lt aims to study the level of marketing mix factors. And the level of behavior of using the 

online food ordering service of consumers in Muang Sa Kaeo District Sa Kaeo Province During the covid -19 
situation and to study the relationship between Marketing Mix Factors (4ps) and Decision to Use Online Food 
Delivery Service in Muang Sa Kaeo District Sa Kaeo Province.The population used in this research consisted of 
the population of Muang Sa Kaeo District. Sa Kaeo Province. The sample group of 390 people was selected. The 
tools used to collect information are: Query collection the results of this research found that most of the 
consumers' behavior had opinions about the factors affecting their ordering behavior. In Muang Sa Kaeo District 
Sa Kaeo Province In terms of the frequency of choosing the service, most of them were 1-2 times per month, with 
262 people. Most of the average cost for choosing the service is 30-40 baht per time. Get to know SK BIKE MAN 
from the Facebook page. Most food orders are beverage type, and there are various restaurants as a reason for 
deciding to use the service. Most food order times are from 12.01 to 3.00 pm. Most payments it is a cash payment. 
Factors affecting decision to order food delivery In Muang Sa Kaeo District Sa Kaeo Province Overall, it is at the 
highest level. (x̅ = 4.35) and when considering each aspect, it was found that Factors affecting decision to order 
food delivery in Muang Sa Kaeo District Sa Kaeo Province With the most average is The promotion (x̅ = 4.39) 
was followed by the products (Produce) (x̅ = 4.36) and the side with the lowest average was the price (x̅ = 4.33) 
at a high level. Most in order 
 
Keywords: Online food ordering service  
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบนัสถานะการณ์โลกของเราไดมี้การเปล่ียนแปลงไปมาก รวมไปถึงวิวฒันาการใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่

ว่าจะเ ป็น ส่ิงมี ชี วิต ส่ิงปลูกสร้าง  เทคโนโลยี และรวมไปถึงโรคระบาดใหม่ๆท่ีเ กิดขึ้ นอีกด้วย เ ช่น  
โรคโควิด-19 ซ่ึงมีผลกระทบต่อทุกๆประเทศหรือเรียกว่าส่งผลกระทบต่อทัว่โลกซ่ึงแต่ละประเทศก็มีมาตรการ
การป้องกนัท่ีแตกต่างกนัออกไปประชากรส่วนใหญ่จึงเกิดการวิตกกงัวลในการใชชี้วิตเร่ิมมีการกกัตุนอาหารซ่ึง
ประชากรในแต่ละประเทศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เน่ืองจากรัฐบาลในแต่ละประเทศได้มีมาตรการให้
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ประชากรเวน้ระยะห่างทางสังคม (social distancing) และให้ประชากรท างานอยู่ท่ีบา้นของตนเอง (work from 
home)ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ืออาหารและบริการ เปล่ียนมาเป็นการใชช่้องทางออนไลน์แทน 

สถานะการณ์โรคโควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดไปทัว่โลกท าให้ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบเช่นกนัแบบ
ไม่ให้ตั้งตวั คาดว่าสถานการณ์โควิด-19 อาจจะกินเวลายาวนานพอสมควรกว่าจะไปถึงจุดท่ีคล่ีคลายอยา่งแทจ้ริง 
ท าให้ประชากรในประเทศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด โดยผู ้บริโภคลด                                 
การรับประทานอาหารนอกบา้น เปล่ียนมาซ้ือกลบับา้นและส่ังอาหารผา่นช่องทางออนไลน ์(online food delivery)
แทนจงัหวดัสระแกว้เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีการป้องกนัโรคระบาดอย่างเคร่งครัดและจากมาตรการป้องกนัของ
รัฐบาลส่งผลท าให้การด าเนินชีวิตของประชากรในจงัหวดัสระแกว้ปรับเปล่ียนไป จากเดิมด าเนินชีวิตส่วนใหญ่
จะประกอบกิจกรรมนอกบา้นเม่ือเกิดโรคระบาดโควิด-19 จึงส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งเวน้ระยะห่าง
ทางสังคมซ่ึงการให้บริการต่างๆผา่นช่องทางออนไลน์จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์ในตอนน้ี ปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นจึงท าให้เกิดธุรกิจใหม่ นัน่คือ บริษทั SK BIKE MAN ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีให้บริการรับส่งอาหารแก่ผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จังหวดัสระแกว้ จึงท าให้ประชากรมีช่องทางในการหลีกเล่ียงท่ีจะตอ้งออกไปนอกบา้น
และเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคระบาดโควิด-19 และจากปัญหาน้ีจึงท าให้ธุรกิจการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Food delivery)ของบริษทั SK BIKE MAN ในอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแกว้ ไดเ้ติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 
 อาหารเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวิต ซ่ึงในสถานะการณ์ปัจจุบนัท าให้เกิดปัญหาในการรับประทาน
อาหารนอกบา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเปล่ียนไปท าให้การใช้บริการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นอีก
หน่ึงทางเลือกของผูบ้ริโภคเพื่ออ านวยความสะดวกและมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
สถานะการณ์ปัจจุบนั  
 ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและจดัท าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจส่ังอาหารผ่านทาง
ออนไลน์ในอ าเภอเมืองสระแกว้จงัหวดัสระแกว้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในช่วงสถานะการณ์โรคระบาด
โควิด-19 จะส่งผลต่อพฤติกรรมการส่ังซ้ืออาหารผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากร อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดั
สระแกว้ มากนอ้ยเพียงใด 
  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 (1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และระดบัพฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 
 (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4ps) และการตดัสินใจใชบ้ริการ
ส่ังอาหารผา่นช่องทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ และ วชัรพจน์ ทรัพยส์งวนบุญ (2562) จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการอาหารตามส่ังแบบจัดส่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21-30 ปีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีอาชีพนกัศึกษาและมีรายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาทและมีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการอาหารตามส่ัง
แบบช่องทางการจดัส่งจากความสะดวกซ่ึงให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
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การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นการน าสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุดโดย
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นการ
สร้างและน าเสนอทางกายภาพการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอาหารตามส่ัง 
 ธาวินี จนัทร์คง (2559) จากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในการใชโ้มบายแอพใน
การส่ังอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 
ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท/เดือน การ
ทดสอบสมมติุฐาน พบว่า ปัจจยัส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านโมบายแอพในการส่ังอาหารของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงทพมหานคร อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพ ความคาดหวงั
ในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม ส่วนสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านโม
บายแอพในการส่ังอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ลลิตา พุทธชาติ (2561) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือมีตวักระตุน้จากความตอ้งการภายใน ซ่ึง
ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความตอ้งการนั้นแลว้จึงเกิดการคน้หาขอ้มูลของผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจ
นั้นๆ จากการเลือกต่างๆท่ีมีอยู่หลากหลายตามสินคา้ โดยผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกจากคุณสมบติัของ
สินคา้ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการขั้นตน้ แลว้จึงท าการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑใ์ห้ตรง
ต่อความตอ้งการมากท่ีสุด ขั้นสุดทา้ยคือการประเมินผลหลงัการใชง้านผลิตภณัฑ์นั้นแลว้เกิดความพึงพอใจตาม
ความคาดหวงัหรือไม่ หากเกิดความพึงพอใจจะมีทศันคติไปในดา้นบวก แต่หากไม่จะเกิดทิศทางตรงกนัขา้ม
เกิดขึ้น จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะช่วยให้นกัการตลาดเขา้ใจ
ถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และสามารถน าไปก าหนดวตัถุประสงค์ให้มีประสิทธิภาพไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
 ธนา สวสัดี (2561) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโน้ม
น้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่า คือ 4Ps               
อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ช่วง
สถานการณ์ covid – 19  ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ตวัแปรตน้ใชแ้นวคิดเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของ น ้ าทิพย์ เนียมหอม (2560: 7) และตัวแปรตามใช้แนวคิดพฤติกรรมผู ้บริโภคของ กัลยากร                             
วรกุลลฏัฐานีย ์และ พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2553, หนา้ 90 ) 

 
 
  
  
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีระดับการตัดสินใจ ส่ังซ้ืออาหารผ่านช่องทาง

ออนไลน์ช่วงสถานการณ์ covid – 19 ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารผ่านช่องทางออนไลน์

ช่วงสถานการณ์ covid – 19 ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research) เป็นการวิจยัท่ีตอ้งการออกส ารวจ ซ่ึงตอ้งมี
เป้าหมาย ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลใหม่ หารายงานอา้งอิงไดน้้อย รวบรวมปัญหาต่างๆและพิจารณาทั้งตวัแปรและ
ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้
 4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ประชากรในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
โดยมีกลุ่มประชากรจ านวนมาก จึงท าให้ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตรของคอแคน
(Cochran,1953)   

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์(Demographic) 
1. อาย ุ(Age) 
2. ระดบัการศึกษา(Education) 
3. รายไดต้่อเดือน(Income) 
4. เพศ 
5. อาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

พฤติกรรมการตดัสินใจของ 
ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการส่ังอาหาร 

ผา่นช่องทางออนไลน ์
(Online Food Delivery) 
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N =
P(1 − P)Z2

e2
 

  N   = ขนาดของประชากร 
  P = สัดส่วนของประชากรท่ีผูวิ้จยัก าหนดสุ่ม 
  Z   = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 นัน่คือ มีระดบันยัส าคญัท่ี ดงันั้น จึงแทนค่าใน
สูตรค านวณหากลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 

 

N =
0.6(1 − 0.6)1.962

0.052
 

 

N =
0.6(0.4)3.84

0.0025
  

 

N = 369 
 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (N)      =        369  คน 
จากการค านวณพบว่า ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะได้

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากบั 369 ตวัอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมขึ้นอีก 5% รวมเป็นทั้งหมด 390 ตวัอยา่ง 
 4.3 เคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวดัประเมินค่าท่ี
ผูวิ้จยัสร้างขึ้น ประกอบดว้ยชุดค าถาม 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบตรวจสอบรายการโดยมีลกัษณะ
เป็นแบบตวัเลือกท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้ (Force Choice) ประกอบดว้ย สถานะผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน พ้ืนท่ีอยูอ่าศยั 

ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเ ก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์   
(Online Food Delivery) ของ SK BIKE MAN ในเขตอ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแกว้ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการโดยมีลกัษณะเป็นแบบตวัเลือกท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้ (Force Choice) ประกอบดว้ย ความถ่ีในการเลือกใช้
บริการส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN ของท่านก่ีคร้ังต่อเดือนค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการเลือกใช้

บริการส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ผา่น SK BIKE MAN ของท่านก่ีบาทต่อคร้ังท่านรู้จกั SK BIKE MAN จากแหล่งใด
ท่านเลือกใช้บริการส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN ประเภทใดมากท่ีสุดท่านเลือกใช้บริการส่ังซ้ือ
อาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN เพราะเหตุผลใดมากท่ีสุดบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN มากท่ีสุดท่านเลือกใช้บริการส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE 
MAN ในช่วงเวลาใดบ่อยท่ีสุด ท่านช าระเงินในการส่ังซ้ืออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN ผ่านช่องทางใด
มากท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการส่ัง
อาหารผ่านช่องทางออนไลน์  (Online Food Delivery)ในเขตอ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยให้เลือกค าตอบไดค้  าตอบเดียว ตามแนวคิด
ของลิเคอร์ท (Likert Scale)โดยก าหนดค่าน ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนและวิธีการดงัน้ี 

1. ผูวิ้จยัไดท้  าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลถึงผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถมัภ ์สระแกว้ เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั 

2. ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามจ านวนเท่ากบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 390 ชุด และ
รับแบบสอบถามกลบัคนืดว้ยตวัเอง 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลใน
แบบสอบถามเพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดริเวอร่ี ในอ าเภอ

เมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยใช้
เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ตอนท่ี 2  ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ังอาหาร
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสระแก้วจังหวดัสระแก้ว ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 วิเคราะห์โดยการหาสัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation 
Coefficient) เกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 

 

5. ผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  SK BIKE MAN ในเขตอ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว  
พฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหาร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการ - 1-2 คร้ัง 262 67.2 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ  - 30-40 บาท    109 27.9 
ท่านรู้จกั SK BIKE MAN จากแหล่งใดเพจ  - Facebook 291 74.6 
ท่านเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารประเภทใดมากท่ีสุด  

- เคร่ืองด่ืม เช่น ชานมไข่มุก, กาแฟ เป็นตน้ 
179 45.9 

ท่านเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารเพราะเหตุผลใดมากท่ีสุด  
- มีร้านอาหารท่ีหลากหลายตามตอ้งการ 

161 41.3 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด - ตนเอง 248 63.6 
ท่านเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารในช่วงเวลาใดบ่อยท่ีสุด 

- เวลา 12.01-15.00 น. (ม้ือกลางวนั) 
184 47.2 

ท่านช าระเงินในการสั่งซ้ืออาหารผา่นช่องทางใดมากท่ีสุด - เงินสด 319 81.8 
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จากตาราง พบว่า  ด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดริเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ในดา้นระดบัความถ่ีใน               
การเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-2 คร้ังต่อเดือน จ านวน 262 คน ค่าใชจ้่ายโดยเฉล่ียส่วนใหญ่ในการเลือกใช้
บริการ 30 – 40 บาท ต่อคร้ัง รู้จกั SK BIKE MAN จากช่องทาง เพจ Facebook การส่ังอาหารส่วนใหญ่เป็นประเภท 
เคร่ืองด่ืม มีร้านอาหารท่ีหลากหลายตามตอ้งการเป็นเหตุผลในการตดัสินใจใชบ้ริการ เวลาในการส่ังซ้ืออาหาร
ส่วนใหญ่ เป็นช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. การช าระเงินส่วนใหญ่ เป็นการช าระแบบเงินสด ปัจจัยท่ีมีผลต่อ                    
การตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดริเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
(x̅ = 4.35) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจส่ังซ้ืออาหารเดริเวอร่ี ในอ าเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมาคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) (x̅ = 4.36) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ด้านราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยู่ในระดับ                
มากท่ีสุด ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ตามความคิดของ 
 ผูใ้ชบ้ริการส่ังอาหารผา่นช่องทางออนไลน์ของ SK BIKE MAN ในภาพรวมแต่ละดา้น รวม 4 ดา้น 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคญั 

Min Max x̅ S.D แปลผล 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Produce) 3.00 5.00 4.36 .49 มากท่ีสุด 
2. ดา้นราคา (Price) 3.00 5.00 4.33 .53 มากท่ีสุด 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 3.00 5.00 4.34 .49 มากท่ีสุด 
4.ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 3.00 5.00 4.39 .55 มากท่ีสุด 

รวม 3.00 5.00 4.35 .45 มากท่ีสุด 

  
จากตาราง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ส่ังซ้ืออาหารเดลิเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.35) และ
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดลิเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดั
สระแกว้ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย  (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Produce) (x̅ = 4.36) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภค กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
  

จากตาราง  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ค่าใชจ้่ายในการเลือกใชบ้ริการ (r = .190) และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ (r = -.112) มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด อยูใ่นระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้ท าการอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยและ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดลิเวอร่ี ในอ าเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดลิเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  
ไดแ้ก่ 
 จากผลการศึกษาระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดลิเวอร่ี ในอ าเภอเมืองสระแกว้ 
จงัหวดัสระแกว้ พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในระดบัความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-2 คร้ัง ต่อ
เดือน จ านวน 262 คน เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา จึงท าให้ไม่สามารถใชบ้ริการได้
บ่อยนกั ในดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 30-40 บาท ต่อคร้ัง ซ่ึงระยะทางในการจดัส่งไม่ไกล และ
ประชากรท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในต าบลสระแกว้ ในดา้นส่ือออนไลน์ท่ีท าให้ท่านรู้จกั SK BIKE MAN 
คือช่องทางจากเพจ Facebook จ านวน 291 คน เน่ืองจากบริษทั SK BIKE MAN มีการโฆษณาผ่านเพจ Facebook 
เป็นหลกั จึงท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกั ดา้นพฤติกรรมการส่ังอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภท เคร่ืองด่ืม เช่น 
ชานมไข่มุก, กาแฟ จ านวน 179 คน เพราะว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  ในดา้นเหตุผลของ
ผูบ้ริโภคท่ีตัดสินใจใช้บริการ เน่ืองจาก SK BIKE MAN  มีร้านอาหารท่ีหลากหลายตามความต้องการ ของ
ผูบ้ริโภค จ านวน 161 คน ในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ คือ ตนเอง จ านวน 248 คน เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงส่ือออนไลน์ไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั จึงท าให้การตดัสินใจใชบ้ริการส่ัง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์(r) 

Sig แปลผล 

1. ความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการ .056 .270 มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
2.ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ .190 .000** มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
3. ท่านรู้จกั SK BIKE MAN จากแหล่งใด -.054 .291 มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
4. ท่านเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารประเภทใดมาก  ท่ีสุด -.002 .965 มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
5.เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ SK BIKE MAN -.112 .027** มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
6.บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากท่ีสุด .010 .838 มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
7.ท่านเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารในช่วงเวลาใดบ่อยท่ีสุด -.070 .168 มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
8.ท่านช าระเงินในการสั่งซ้ืออาหารผา่นช่องทางใดมากท่ีสุด -.005 .925 มีความสัมพันธ์ระดับต ่า 
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อาหารออนไลน์สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง ดา้นเวลาในการส่ังซ้ืออาหารส่วนใหญ่ เป็นช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น. 
(ม้ือกลางวนั ) จ านวน 184 คน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาพกักลางวนัของผูบ้ริโภค ดา้นช่องทางการช าระเงินส่วนใหญ่ 
เป็นการช าระแบบเงินสด จ านวน 319 คน เพราะว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงมีการใชจ้่ายเป็น
เงินสด 
 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจส่ังซ้ืออาหารเดลิเวอร่ี ในอ าเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่  
 จากผลการศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ืออาหารเดลิเวอร่ี ใน
อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชบ้ริการเน่ืองจาก สินคา้บน
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (SK BIKE MAN) มีการให้ ขอ้มูลสินคา้ ราคา และรายละเอียดการให้บริการ อยา่งละเอียด
และครบถว้น ดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชบ้ริการเน่ืองจาก สินคา้บนแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (SK 
BIKE MAN) มีราคาท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (SK BIKE 
MAN) มีความน่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า ร้านคา้บนแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (SK 
BIKE MAN) มีส่วนลดในการซ้ือสินคา้อยูเ่สมอ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการส่ังซ้ืออาหารผ่านช่องทางเดลิเวอร่ี ในอ าเภอ
เมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมา
คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Produce) (x̅ = 4.36) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ตามล าดบั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรท่ีจะตอ้งเพ่ิมในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดให้มากขึ้น เพ่ือให้ผูบ้ริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างทั่วถึงเพื่อ                
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคให้มากย่ิงขึ้น  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารยค์ณิต เรืองขจร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึง
ไดใ้ห้ค  าปรึกษาขอ้ช้ีแนะและความช่วยเหลือในหลายส่ิงหลายอย่างจนกระทัง่ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูวิ้จยั
ของกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์คณะบริหารธุรกิจทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ให้ค  าแนะน า ให้ก าลงัใจตลอด
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ขอบคุณพี่เพื่อนๆและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์สระแกว้ ทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจและท่ีปรึกษามาตลอด  
 ขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้ใช้บริการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ทุกท่านท่ี
เสียสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จลุล่วงไปไดดี้ 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีคุณความดีและกุศลและบงัเกิดมีจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเป็นผลมาจากความเมตตาของบิดา
มารดาผูค้อยให้ก าลงัใจและผูใ้ห้โอกาสในการศึกษาขออนิสงฆอ์นัเกิดจากคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจง
บงัเกิดแก่ผูมี้พระคุณของคณะผูวิ้จยั ถา้มีขอ้บกพร่องหรือความผิดพลาดในส่วนใดเกิดขึ้นในงานวิจยัน้ี คณะผูวิ้จยั
นอ้มรับไวแ้ละจะขอปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
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แรงจูงใจ และผลลพัธ์ในการใช้เวลามากขึน้ในการรับชม และระบบการแนะน าที่มี
อทิธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิง (Video Streaming) 

ของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
MOTIVATIONS AND OUTCOMES IN SPENDING MORE TIME BINGE 

WATCHING AND RECOMMENDATION SYSTEMS INFLUENCING 
CONTINUOUS WATCHING INTENTION FOR NETFLIX’S VIDEO 

STREAMING OF ONLINE CONSUMERS IN BANGKOK 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจ และผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม และระบบ

การแนะน าท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิง (Video streaming) ของ Netflix 
อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการตรวจสอบ                
ความเช่ือมั่นและความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีเคยใช้บริการวิดีโอ
ออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix และพกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 180 คน สถิติเชิงอนุมานท่ีใช้
ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใน                   
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ด้านความ
เพลิดเพลิน การหลีกหนี และปัจจยัผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม โดยร่วมกนัพยากรณ์ความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
คิดเป็นร้อยละ 68.5 ในขณะท่ีปัจจัยแรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้ นในการรับชม ด้านอิทธิพลทางสังคม                          
การบรรเทาความเครียด  การโฆษณา และปัจจัยระบบการแนะน าไม่มีผลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอ
ออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม, การบรรเทาความเครียด, การหลีกหนี, ระบบการแนะน า 
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ABSTRACT 
The study was aimed primarily to identify motivations and outcomes in spending more time binge 

watching and recommendation systems influencing continuous watching intention for Netflix’s video streaming 
of consumers in Bangkok.  Close-ended questionnaires were verified the reliability and content validity for data 
collection. The samples consisted of 180 online consumers in Bangkok who used to watch Netflix’s video 
streaming. Inferential statistics used in the hypothesis testing was multiple regression analysis. The results showed 
that the factors influencing continuous watching intention for Netflix’s video streaming of consumers in Bangkok 
with statistically significant at .05 were the motivations for spending more time binge watching in terms of 
enjoyment and escape and the outcomes of spending more time binge watching.  These factors explained 68.5% 
of the influence on continuous watching intention for Netflix’s video streaming of consumers in Bangkok.  
However, the motivations for spending more time binge watching in terms of social influence, stress relief, 
advertisement and the recommendation systems did not affect continuous watching intention for Netflix’s video 
streaming of consumers in Bangkok.   
 
Keywords: Motivations for spending more time binge watching, Stress relief, Escape, Recommendation systems 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 องคก์ารอนามยัโลกประกาศภาวการณ์แพร่ระบาดไวรัสชนิดใหม่ โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้

เขา้สู่ภาวะแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก อีกทั้งพบผูติ้ดเช้ือโรคดงักล่าวเป็นจ านวนมากในหลากหลายประเทศและ
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย และองคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าให้มีการกกัตวัผูติ้ดเช้ือหรือสงสัยว่า
ติดเช้ือดงักล่าว รัฐบาลในหลายประเทศไดมี้มาตรการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือโรคดงักล่าว โดยมีการส่ัง
ห้ามจดักิจกรรมท่ีมีการชุมนุมของคนจ านวนมาก จากมาตรการดงักล่าวท าให้ประชาชนตอ้งอยูบ่า้นมากขึ้นส่งผล
ให้การรับชมภาพยนตร์ออนไลน์กลายเป็นกิจกรรมยอดนิยม ในช่วงท่ีผูค้นทัว่โลกต่างเก็บตวัอยู่ภายในบา้นเพ่ือ
หลีกเล่ียงโรคโควิด-19 ท าให้เกิดการใชง้านอินเทอร์เน็ตพร้อมกนัอยา่งมหาศาล (สพธอ, 2563) 

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจ านวน 50 ลา้นคน ซ่ึงมีประชาชนท่ีอาศยัอยู่
กรุงเทพมหานครใชง้านมากท่ีสุด (กสทช, 2563) และมีระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉล่ีย 10 ชัว่โมง 
22 นาที ต่อวนั (สพธอ, 2563) ซ่ึงเช่ือมต่อผ่านทางโทรศพัท์มือถือเป็นหลกั และมีการใช้เวลารับชมภาพยนตร์
ออนไลน์โดยเฉล่ีย 3 ชั่วโมง 44 นาที ต่อวนั (Wearesocial and Hootsuite, 2019) นอกจากน้ี จากการประเมิน
พฤติกรรมการรับชมโทรทศัน์ของบริษทั Statista พบว่า ผูค้นทัว่โลกใช้เวลาในการรับชมโทรทศัน์ต่อวนัลดลง
อย่างต่อเน่ือง และในปี พ.ศ. 2563 มีผูใ้ห้บริการวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิง เพ่ิมขึ้นทัว่โลกและเติบโตอยา่ง
รวดเร็ว นอกจากน้ี เร่ิมมีการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น มีหลากหลายบริษทัในอุตสาหกรรมกรรมต่างๆ ให้ความสนใจและ
เขา้มาด าเนินธุรกิจให้บริการดงักล่าวอุตสาหกรรมให้บริการวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิง (Video streaming)  
มีการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น มีเน้ือหาท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงอย่างต่อเน่ือง (Continuous watching intention) อีกทั้งประชาชน                   
ชาวไทยรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เพียง 0.78 เร่ือง ต่อคนต่อปี (Majorgroup, 2018) เน่ืองจากการมาของ
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บริการวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงท าให้ผูใ้ช้งานมีความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น สามารถเลือกรับชม
ภาพยนตร์ ละครชุด และรายการโทรทศัน์ต่างๆ ออนไลน์ไดทุ้กสถานท่ีและทุกช่วงเวลา 

ทั้งน้ี ในอุตสาหกรรมการให้บริการวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิง Netflix เป็นผูใ้ห้บริการวิดีโอ
ออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงรายใหญ่สัญชาติอเมริกนัท่ีให้บริการมากกว่า 190 ประเทศทัว่โลก และมีจ านวนสมาชิก
มากกว่า 167 ล้านคน รวมถึงประเทศไทย ซ่ึงมีสมาชิกมากกว่า 546,000 คน (Statista, 2020) อีกทั้งยงัมีความ
หลากหลายของเน้ือหาในดา้นของประเภทและภาษา และมีลิขสิทธ์ิเฉพาะ นอกจากน้ี Netflix ลงละครชุด ครบทั้ง
ชุดให้รับชมในคร้ังเดียวและไม่มีโฆษณาขณะรับชม ท าให้ผูรั้บชมสามารถรับชมได้อย่างต่อเน่ือง จากเดิม
ผูบ้ริโภคใชช่้วงวนัหยดุไปกบัการเดินเลือกซ้ือสินคา้และบริการในห้างสรรพสินคา้หรือท ากิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงการท่ี
สามารถรับชมไดอ้ย่างต่อเน่ืองนั้น ท าให้ผูบ้ริโภคหลายคนใชช่้วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ในการรับชมวิดีโอออนไลน์
ผ่านการสตรีมติดต่อกันหลายๆ ตอนอย่างต่อเน่ือง จึงเกิดเป็นพฤติกรรมท่ีเรียกว่า “Binge watching” ซ่ึงเป็น                  
การรับชมซีรีส์และรายการโทรทศัน์หลายตอนอยา่งต่อเน่ือง 

จากผลการศึกษาวิจยัในอดีต พบว่า แรงจูงใจและผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม เป็นตวัช้ีวดั
ท่ีดีท่ีสุดในการประเมินหาความตั้งใจในการรับชมดงักล่าว เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการย่อมมีแรงจูงใจต่อดา้น
ต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน (Panda, & Pandey, 2017) และอีกหน่ึงปัจจัยหลักคือ ระบบการแนะน า จากงานวิจัยของ 
Hasan, Jha, & Liu (2018) พบว่า ระบบการแนะน าส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจในการรับชมเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี 
ปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวในขา้งตน้นั้น มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจให้บริการวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิง 
โดยเฉพาะดา้นของการปรับปรุงพฒันาระบบสตรีมม่ิงและบริการให้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งตอบสนองความตอ้งการใน  
การรับชมของผูบ้ริโภค รวมไปถึงการตดัสินใจใชบ้ริการต่อไป  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษา แรงจูงใจและผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม และ
ระบบการแนะน าท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่าง
ต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูป้ระกอบการหรือบริษทัผูใ้ห้บริการวิดีโอออนไลน์
ผ่านการสตรีมม่ิงสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการในการรับชมของผูบ้ริโภค อีกทั้งปรับปรุงพฒันาระบบสตรีมม่ิงและ
บริการต่อไป นอกจากน้ี นกัวิจยั นกัวิชาการ และผูท่ี้สนใจสามารถน าผลของการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทาง
ให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจ และผลลพัธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม และ
ระบบการแนะน าท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิง (Video streaming) ของ 
Netflix อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวความคิดวิจยัในแผนภาพท่ี 1 แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ (1) แรงจูงใจ

และในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ได้แก่ ด้านอิทธิพลทางสังคม ความเพลิดเพลิน บรรเทาความเครียด                
การหลีกหนี และการโฆษณา และ (2) ผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม ภายใตแ้นวความคิดของ Panda 
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& Pandey (2017) (3) ระบบการแนะน า ภายใต้แนวความคิดของ Hasan, Jha, & Liu (2018) กับตัวแปรตาม คือ 
ความตั้งใจในการรับชมอยา่งต่อเน่ือง ภายใตแ้นวความคิดของ Hu, Zhang, & Wang (2017) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey method) โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

research method) และใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างจากการทบทวนงานวิจยัจากอดีตเป็นเคร่ืองมือการวิจยั  
4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีใช้บริการวิดีโอออนไลน์ผ่าน              

การสตรีมม่ิงของ Netflix และอาศยัในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จัยไดก้ าหนดขนาดตัวอย่าง โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป G*Power โดยมีค่า Partial R2  เท่ากบั 0.13068225 และค่าขนาดอิทธิพล เท่ากบั 0.1503274  จึงไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 153 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งส ารองเพ่ิมรวมทั้งส้ินจ านวน 180 ตวัอยา่ง  

4.3 เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย  
การศึกษาการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน  ซ่ึงถูกสร้างขึ้นจากการทบทวน

วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดท่ีผา่นการตรวจสอบความครบถว้นและความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน พิจารณาความ
สอดคลอ้งระหว่างค าถามและวตัถุประสงคข์องการวิจยั และพบว่า ค่าของดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม
และวตัถุประสงค ์(Item-objective congruence index)  ของ 27 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้มีค่าระหว่าง 0.5 – 1.00 คะแนน 
และมีค่าคะแนนโดยรวมเท่ากบั 0.972 ซ่ึงมีมากกว่า 0.5 ซ่ึงแสดงว่า ค  าถามเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งกบันิยามของ
ตวัแปรก าหนดและวตัถุประสงคข์องการวิจยั รวมถึงมีการตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม

แรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม  
(Motivations for spending more time binge watching) 
- ดา้นอิทธิพลทางสังคม (Social influence) 
- ดา้นความเพลิดเพลิน (Enjoyment) 
- ดา้นบรรเทาความเครียด (Stress relief) 
- ดา้นการหลีกหนี (Escape) 
- ดา้นการโฆษณา (Advertisement) 

 

ความตั้งใจในการรับชม 
อยา่งต่อเน่ือง (Continuous 

watching intention) ผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม  
(Outcomes of spending more time binge watching) 
 
ระบบการแนะน า 
(Recommendation systems) 
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ไปทดสอบ ดว้ยวิธีการทดสอบ (Pilot Test) จ านวน 40 ตวัอย่าง พบว่า มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแต่
ละดา้นเท่ากบั 0.718 – 0.948 ซ่ึงผลของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เป็นไปตามเกณฑ ์(Nunnally, 1978) 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยท า               

การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้บริโภคออนไลน์ ท่ีใช้บริการวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix                            
ในกรุงเทพมหานคร โดยส่งแบบสอบถามผา่น Facebook ในกลุ่มและแฟนเพจของ Netflix Thai เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีใชบ้ริการภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix และใชส่ื้อออนไลน์เป็นหลกั ซ่ึงมี
ความสามารถในการใช้ส่ือออนไลน์ไดเ้ป็นอย่างดี โดยท่ีผูวิ้จยัใช้ค  าถามคดักรองตวัอย่าง (Screening question)               
ว่า “ปัจจุบนัท่านอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่” และ “ท่านเคยรับชม Video streaming ของ Netflix 
หรือไม่” หากตอบว่า “เคย” จึงสามารถด าเนินการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามได ้ 
 

5. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 180 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.7 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และมีรายได้ 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน จ านวน 74 คน                
คิดเป็นร้อยละ 41.1  
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ  

ปัจจัย 
ความตั้งใจในการรับชม Video streaming ของ Netflix อย่างต่อเน่ือง 

b S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี -0.004 0.243 - -0.018 0.985 - - 
แรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นใน
การรับชม 

       

- ดา้นอิทธิพลทางสังคม -0.032 0.040 -0.040 -0.807 0.421 0.746 1.341 
- ดา้นความเพลิดเพลิน 0.470 0.085 0.436 5.557 0.000* 0.297 3.367 
- ดา้นบรรเทาความเครียด 0.161 0.091 0.150 1.766 0.079 0.252 3.968 
- ดา้นการหลีกหนี  0.101  0.042 -0.124  2.378 0.018* 0.668 1.497 
- ดา้นการโฆษณา 
ผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นใน
การรับชม 
ระบบการแนะน า 

0.012 
0.207 

 
0.079 

0.040 
0.073 

 
0.059 

0.013 
0.202 

 
0.075 

0.306 
2.826 

 
1.324 

0.760 
0.005* 

 
0.187 

0.965 
0.359 

 
0.565 

1.036 
2.787 

 
1.770 

  R2 = 0.685, F= 53.487,*p<0.05            
 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชมดา้นความเพลิดเพลิน 
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(Sig. = 0.000) และดา้นการหลีกหนี (Sig. = 0.018) และผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม (Sig. = 0.005) 
โดยท่ีแรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชมดา้นความเพลิดเพลิน (ß = 0.436) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
รับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร มาก
ท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม (ß = 0.202) และแรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้น
ในการรับชมด้านการหลีกหนี (ß = -0.124) ตามล าดับ ส่วนแรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชมด้าน
บรรเทาความเครียด (Sig. = 0.079) ระบบการแนะน า (Sig. = 0.187) แรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม
ดา้นอิทธิพลทางสังคม (Sig. = 0.421) และดา้นการโฆษณา (Sig. = 0.760) ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  

 

6. อภิปรายผล  
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ด้านอิทธิพลทางสังคม ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน                 

การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นผลมาจากผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลอาจจะมีทัศนคติและ                
ความคิดเห็นต่อรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix ท่ีแตกต่างกัน จึงไม่ได้ให้ความส าคญักบั
ความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนให้มีผลกระทบต่อความตั้งใจรับชม โดยผลการวิจัยคร้ังน้ี                        
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Panda & Pandey (2017) ท่ีพบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการรับชมอย่างต่อเน่ือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ สุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และนิตนา                              
ฐานิตธนกร (2559) ท่ีพบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้ งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab taxi                        
ของผูใ้ชง้านมือถือสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร  

แรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม ดา้นความเพลิดเพลินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผู ้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร                              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาจจะมีความรู้สึกสนุกสนานและไดรั้บความสุขท่ี
เกิดขึ้นทนัทีจากการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บความเพลิดเพลินจาก
การรับชมจึงมีความตั้ งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองต่อไป                       
โดยผลการวิจัยคร้ังน้ี สอดคล้องกับงานวิจยัของธันยา ศิริลาภพานิช  และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ท่ีพบว่า               
ความเพลิดเพลินส่งผลต่อความตั้งใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัศม์ิลภสั วรเดชธนนักุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ซ่ึงพบว่า ความเพลิดเพลิน
ไม่ส่งผลกบัความตั้งใจซ้ือแพก็เกจทวัร์ผา่นเวบ็ไซตท์่องเที่ยวของผูบ้ริโภคในจงัหวดัระยอง 

แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ด้านบรรเทาความเครียดไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน                
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ 
Netflix ในเน้ือหาต่างๆ นั้นสามารถบรรเทาความเครียดไดเ้พียงระยะส้ัน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการปรับเปล่ียนอารมณ์ 
และความรู้สึกในขณะรับชมเท่านั้น จึงไม่เพียงพอส าหรับการลดระดบัความวิตกกงัวล ความเครียด และความเศร้า
ในระยะยาวได ้จึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจจะเลือกวิธีการหรือท ากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเครียด
ในระยะยาวแทนการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ือง โดยผลการวิจัยคร้ังน้ี 
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สอดคล้องกับงานวิจยัของ Panda & Pandey (2017) ท่ีผลการศึกษาพบว่า การบรรเทาความเครียดไม่ส่งผลต่อ              
การรับชมอยา่งต่อเน่ืองของนกัศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทเทก็ซสั  

แรงจูงใจในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม ดา้นการหลีกหนีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอ
ออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นผลมาจากความหลากหลายของเน้ือหา Netflix และมีความแปลกใหม่จาก
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ 
Netflix เป็นหนทางท่ีสามารถท าให้ไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ เสมือนไดห้ลุดออกไปยงัอีกโลกหน่ึง ลืมวนั
และเวลา เพ่ือลืมเร่ืองราวท่ีท าให้กงัวลและเครียด จึงท าให้มีความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีม
ม่ิงของ Netflix อยา่งต่อเน่ืองต่อไป โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pan (2018) ท่ีพบว่า การหลีก
หนีส่งผลต่อความตั้งใจท่องเท่ียวซ ้ าในกรุงเทพมหานครของชาวจีน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ธรรญชนก                   
เพชรานนท ์(2559) ท่ีพบว่า การหลีกหนีเป็นปัจจยัแรงผลกัดนัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ดา้นการโฆษณาไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากเน้ือหาและวิธีการน าเสนอโฆษณา อีกทั้งรูปแบบการใช้
บริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งช าระค่าบริการรายเดือนก่อนใช้บริการ นอกจากน้ีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิง ซ่ึงรับรู้และเขา้ใจในตวับริการอยู่แลว้ อาจท าให้ผูบ้ริโภค
ไม่ให้ความส าคญักบัการโฆษณา จึงไม่มีอิทธิต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ 
Netflix อยา่งต่อเน่ือง โดยผลการวิจยัคร้ังน้ี ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิกานดา รัตนพงศป์กรณ์ (2558) ท่ีพบว่า 
การโฆษณามีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจและการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภค เช่นเดียวกนักบั
งานวิจัยของ Panda & Pandey (2017) ซ่ึงพบว่า การโฆษณาส่งผลต่อการรับชมอย่างต่อเน่ืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยันอร์ทเทก็ซสั  

ผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่นการ
สตรีมม่ิงของ Netflix อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากผูบ้ริโภคอาจจะได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และรู้สึกผ่อนคลายจากการรับชมวิดีโอ
ออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บผลลพัธ์เชิงบวกจากการรับชมจึงมีความตั้งใจในการ
รับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองต่อไป โดยผลการวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Panda & Pandey (2017) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับชมอย่างต่อเน่ืองของนักศึกษามหาวิทยาลยั
นอร์ทเทก็ซสั ผลการศึกษาพบว่า ผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชมส่งผลต่อการรับชมอย่างต่อเน่ืองของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยันอร์ทเทก็ซสั 

ระบบการแนะน าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix 
อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นผลมา
จากรูปแบบของระบบการแนะน า เน้ือหาของตวัอย่างภาพยนตร์ ซีรีส์และรายการโทรศพัท์ท่ีมีความหลากหลาย
ของประเภทและภาษา อาจสร้างความสับสนในการตดัสินใจเลือกรับชมเน้ือหาท่ีตอ้งการ จึงเป็นผลให้ระบบการ
แนะน าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hasan, Jha & Liu 
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(2018) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ระบบการแนะน า ปัจจยัทางจิตวิทยา และแรงจูงใจส่งผลต่อการใช้บริการวิดีโอ
ออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงมากเกินไป เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของ Haubl & Trifts (2000) ท่ีผลการศึกษาพบว่า 
ระบบการแนะน านั้นมีความสามารถในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่คงในตลาดดิจิทลั 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ และผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม และระบบการแนะน าท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิง (Video streaming) ของ Netflix อยา่งต่อเน่ือง
ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ด้านความ
เพลิดเพลิน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงของ Netflix อย่างต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ
วิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงควรมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของเน้ือหาเพ่ือท าให้เกิดแรงจูงใจในการใชเ้วลามาก
ขึ้นในการรับชมดา้นความเพลิดเพลิน โดยมีรูปแบบในการน าเสนอท่ีหลากหลายทั้งในดา้นของภาษาและประเภท
ของเน้ือหา รวมไปถึงการน าเสนอความตอ้งการแบบเฉพาะบุคคล เป็นตน้ เน้ือหาท่ีดีจะเพ่ิมแรงจูงใจในการใช้
เวลามากขึ้นในการรับชมและความเพลิดเพลินให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่าน         
การสตรีมม่ิงของ Netflix อยา่งต่อเน่ือง จนน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือบริการต่อไปในท่ีสุด 

ปัจจยัรองลงมา คือ ผลลพัธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงของ Netflix อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงควรให้ความส าคญักบัแรงจูงใจในดา้น
ต่างๆ และการสร้างการรับรู้ถึงผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการสามารถจดักิจกรรม
การส่งเสริมการตลาดโดยการให้ส่วนลดตามโอกาสและกิจกรรมพบปะดารา และศิลปิน เพื่อสร้างแรงกระตุน้และ
จูงใจผูบ้ริโภค ถึงผลลพัธ์ในการใชเ้วลามากขึ้นในการรับชม จนน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือบริการต่อไปในท่ีสุด 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์

ผา่นการสตรีมม่ิง (Video streaming) ของ Netflix อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจควรศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบหรืออิทธิพลจากการจดัเก็บภาษี e-Service จาก
บริษทัต่างประเทศท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงในประเทศไทย แต่ไม่มีบริษทัสาขาในประเทศไทย 
เช่น Netflix เป็นตน้ 

(2) ผูท่ี้สนใจควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอิสระอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
ตน้ อาทิ กลุ่มช่วงอาย ุ(Generation) เป็นตน้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคออนไลน์ในแต่ละช่วงอายอุาจจะมีความตอ้งการใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัผูบ้ริโภคออนไลน์เพ่ิมเติม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิง 

(3) การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงเพียง
เท่านั้น ซ่ึงเป็นภาพรวมของวิดีโอออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิง ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมีการท าวิจยัตาม
ประเภทของวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรีมม่ิงหรือเน้ือหา (Content) เช่น สารคดี ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ซีรีส์ และ
รายการโทรทศัน์ เป็นตน้ ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวมีความหลากหลายมากนั้น อาจท าให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้
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ไดง้านวิจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการวิดีโอออนไลน์ของผูป้ระกอบการต่างๆ 
และก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าขอ้มูลมาประยุกต์ใชก้บัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการวิดีโอออนไลน์ผ่าน
การสตรีมม่ิง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้

อิสระ ซ่ึงไดใ้ห้ค  าแนะน า ความรู้ และขอ้ปฏิบติัต่างๆ ส าหรับแนวทางในการด าเนินการวิจยั รวมถึงการตรวจทาน
และแก้ไขขอ้บกพร่องในงานวิจยั ตลอดจนแนวทางขอ้ช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้งานวิจยัในคร้ังน้ีมีความ
สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผูวิ้จยั           
ท าให้ผูวิ้จยัสามารถน าความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงมาไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ความสอดคล้องระหว่างค่าเฉลีย่รวมกบัคะแนนองค์ประกอบของความพงึพอใจ 
ในส่วนประสมทางการตลาด 7PS ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศัย 
THE CORRESPONDENCE BETWEEN TOTAL MEAN AND FACTOR 

SCORE OF SATISFACTION IN THE 7PS MARKETING MIX OF HOUSING 
ESTATES AND CONDOMINIUMS. 

 

อ านาจ  วังจีน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: amnart.va@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ
น ้ าหนกัองคป์ระกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างล าดบัที่ของ
ค่าเฉล่ียกบัล าดบัท่ีของคะแนนองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าเฉล่ียรวมกบัคะแนนองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ 4) เปรียบเทียบผลการศึกษาความ
แตกต่างค่าเฉล่ียและคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ระหว่างลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ลูกคา้ของธุรกิจบา้นและอาคารชุดส าหรับพกัอาศยัประชากร คือ ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัในบา้นจดัสรร 
ใช้ตวัอย่างจ านวน 1,800 ตวัอย่าง ดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 1 ชุด ท่ีมีค่าความเท่ียงตรงมากกว่า 0.50 และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.962 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบ เอฟ และ สถิติทดสอบ ที 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ของลูกคา้บา้นจดัสรรและ
อาคารชุดท่ีพกัอาศยัมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมากท่ีสุดส่วนประสมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการ รองลงมาเป็นดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นราคา และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ผลการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps  ไดค้่า KMO=0.953 ให้ค่า Approx. 2=11973.148 มี
ค่า P-value <0.001 ดา้นท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นบุคคลหรือพนกังานในองคก์ร รองลงมาเป็น 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น การส่งเสริมการตลาด โดยล าดบัที่ของค่าเฉล่ียไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัล าดบั
ท่ีของน ้ าหนักองค์ประกอบ แต่ค่าเฉล่ียรวมและคะแนนองค์ประกอบของความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(r) เท่ากบั 0.992  และผล
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรวมและคะแนนองค์ประกอบของความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps ระหว่างกลุ่ม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ให้ผลสอดคลอ้งกนั 
 
ค าส าคัญ: บา้นจดัสรร, ความพึงพอใจ, การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
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ABSTRACT 
         The purposes of this study were to 1) Study satisfaction level on marketing mix factors 7Ps. and 
Study factor loading on marketing mix factors 7Ps. 2) Study Relationship between rang of satisfaction 
level and rang of factor loading on marketing mix factors 7Ps. 3) Study Relationship between total mean 
of satisfaction and factor score on marketing mix factors 7Ps. and 4) Compare  
 Total mean of satisfaction and factor score on marketing mix factors 7Ps on demographic 
characteristics of Housing estates and condominiums. Populations in this study were customers who live 
in Bangkok Metropolitan Region and provincial by Multi-stage totaling 1,800 samples. Used 5 rating-
scale questionnaire which validity more than 0.50 and the reliability was 0.933 the statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, one way analysis of variance                
F-test and t – test. 
 The findings indicated that the overall level of customer satisfaction aspects (7Ps) marketing 
were at the highest level in descending order, such as products and services, physical environment, price 
and promotion. The results of the analysis of factors in the 7Ps marketing mix. The model has 

KMO=0.953, Approx. 2=11973.148 and P-value <0.001 the sections with the highest factor weight were: 
Person or employee, products and services, and promotion. Non-significant results with relation between 
the order of mean and order of factor loading.  But significant relation between the total mean and factor 
score of satisfaction on marketing mix factors 7Ps. Which are highly related have correlation coefficient 
were 0.993 and significant total mean and factor score of satisfaction on marketing mix factors 7Ps 
between demographic characteristics of Housing estates and condominiums. 
  
Keywords: Housing, Satisfactory, Factor Analysis 
 

บทน า 
สภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ยอดจองซ้ือท่ีอยูอ่าศยัช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 หดตวัเฉล่ีย 

75%  ไตรมาสท่ี 1/2563 มีท่ีอยู่อาศัยรอขายสะสมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลถึงจ านวน 2.2 แสนหน่วย 
(Ddproperty. 2563 14 ตุลาคม 2563) ซ่ึงเป็นผลมาจากก าลงัซ้ือเปราะบาง หนีส้ินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคาดว่า ณ ส้ินปี 2562 สัดส่วนหน้ีครัวเรือนอยูท่ี่ 79.8% ต่อจีดีพ ีส่วนศูนยวิ์จยักสิกรไทยคาดว่าการซ้ือ
ท่ีอยู่อาศยัใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งปี 2563 น้ี น่าจะต ่าสุดในรอบ 11 ปี คาดว่าจะมีจ านวน 62,000-
67,000 หน่วย หรือหดตวั 37.9%- 32.9% จากปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล น่าจะมีจ านวน 140,000-145,000 หน่วย หดตวั 29.3%-26.8% จากปีก่อน ภาพรวมสถานการณ์โอนท่ีอยู่
อาศัยของทั้ งประเทศ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิปี 2562 เท่ากับ 348,433 ยูนิต ลดลง 15,278 ยูนิต (-4.2%) ตลาด
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีแนวโนม้การหดตวัหรือถดถอยในปี 2563 น้ี การแข่งขนัเดิมซ่ึงมีการแข่งขนัสูงอยูแ่ลว้ย่ิงเพ่ิม
ความรุนแรงมากขึ้น การแข่งขนัในธุรกิจน้ีจึงมีความรุนแรงมากขึ้น กลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ จึง ถูกน ามาใชเ้พ่ือ
ความอยูร่อดของธุรกิจ 
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  ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีนักการตลาดน ามาใช้เพื่อความส าเร็จของ
ธุรกิจของตน ซ่ึงประกอบด้วย 1) ผลิตภณัฑ์และบริการ 2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย  4) การส่งเสริม
การตลาด 5) บุคคลหรือพนกังานในองคก์ร  6) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  และ7) กระบวนการ (Kotler, P. 2012.) 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นกลยทุธ์ท่ีมีการน ามาใชใ้นธุรกิจบา้นจดัสรรและอาคารชุดท่ีพกั
อาศยัเพื่อให้เกิดความส าเร็จขององคก์ารและเพื่อความคงอยูข่ององคก์ร 

การวดัความพึงพอใจของลูกคา้มกัสร้างเป็นแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์สมมติฐานของ
งานวิจยัจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้อธิบายผลการศึกษาดว้ยแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (Central Tendency) คือ ค่าเฉล่ีย
ทั้งรายดา้นและภาพรวม และจดัล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบส่วนประสบการตลาดทั้ง 7Ps ตามล าดบัความ
มากน้อยของค่าเฉล่ียซ่ึงวิธีหาค่าผลรวมเฉล่ียของความพึงพอใจจะให้ความส าคญัของแต่ละขอ้และแต่ละด้าน
เท่ากนั กบัอีกวิธีหน่ึงคือการความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของความพึงพอใจในแต่ละขอ้และแต่ละดา้นมาเป็น
ตวัก าหนดความส าคญัในรูปน ้าหนกัองคป์ระกอบและคะแนนองคป์ระกอบจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ(Factor 
Analysis) การใช้วิธีการอธิบายผลดว้ยสถิติทั้งสองวิธีมีขอ้ดีขอ้เด่นแตกต่างกนัและมีค่าไม่เท่ากบั ในการศึกษา  
คร้ังน้ีจึงใครจะศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ งในรูปค่าเฉล่ียและคะแนน
องค์ประกอบ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียกบัคะแนนองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด และผล               
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าผลรวมเฉล่ียและคะแนนองคป์ระกอบระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์
มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และน ้ าหนักองค์ประกอบความ                
พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกคา้บา้นจดัสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศยั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างล าดบัท่ีของค่าเฉล่ียกบัล าดบัท่ีของคะแนนองค์ประกอบของส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกคา้บา้นจดัสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศยั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรวมกบัคะแนนองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps และ  

4. เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาความแตกต่างค่าเฉล่ียและคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ลูกค้าของธุรกิจบ้านและอาคารชุดส าหรับ                         
พกัอาศยั 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
          จากรูปที่ 1 แสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจรวมเฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบความพึง
พอใจกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยัในคร้ังน้ีคือ การศึกษาระดบัความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps คะแนนองคป์ระกอบของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด และลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของลูกคา้บา้นจดัสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศยั 
 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งขอ้มูลการวิจยัในส่วนน้ี ผูวิ้จยัท าการเลือกตวัแทนลูกคา้ธุรกิจบา้น
จดัสรร ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและในส่วนภูมิภาคโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขึ้นตอนเพ่ือตอบ
แบบสอบถามจ านวน 1,800 ราย 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ยความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 
7Ps ไดแ้ก่ดา้น 1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 2) ราคา 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลหรือ
พนกังานในองคก์ร 6) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และ7) กระบวนการ และ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกคา้
บ้านจัดสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศยั และมีตัวแปรจากการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ียรวมระดับความ                   
พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps และ คะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps โดยค่าเฉล่ียรวมระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ไดจ้ากการน าค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps มาหาค่าเฉล่ียรวม ส่วนคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score) ของ
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ไดจ้ากการค านวณจากน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factors Loading)
ของ ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps 
 
 
 
 

ความพึงพอใจรวมเฉลี่ย 
1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
2) ราคา  
3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4) การส่งเสริมการตลาด  
5) บุคคลหรือพนกังานในองคก์ร  
6) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
7) กระบวนการ 

คะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ 
1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
2) ราคา  
3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4) การส่งเสริมการตลาด  
5) บุคคลหรือพนกังานในองคก์ร  
6) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
7) กระบวนการ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
-  สถานภาพสมรส 
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
- รายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 
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ประโยชน์ของการวิจัย 
 ท าให้ทราบน ้ าหนกัองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ีย
รวมกบัคะแนนองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ส าหรับเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงสถิติเพื่อ
การวิจยัต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชร้ะเบียบแบบแผนวิธีวิจยัวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีอาศยัอยู่ในบา้นจดัสรรและ/หรืออาคารชุด ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค สุ่มตัวอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) เลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจงในแต่ละภาค ท่ีมีความเป็นเมืองและมีบา้นจดัสรรและ/หรืออาคารชุดหนาแน่นในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต ้จ านวน 1 จงัหวดัต่อ                  
1 ภาค รวม 6 จงัหวดั  และ กรุงเทพและปริมณฑล รวม 7 กลุ่มตวัอย่าง  2) สุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โครงการบา้น
จดัสรรและหรืออาคารชุดมาจงัหวดัละ 2 โครงการ และ กรุงเทพและปริมณฑล 6 โครงการ รวม 18 โครงการ                 
3) สุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling ) จ านวน 100 ตวัอย่างต่อโครงการ รวมกรุงเทพและปริมณฑล
และส่วนภูมิภาคเป็นจ านวน ทั้งส้ิน 1,800 ตวัอยา่ง  

แหล่งข้อมูล  
 แหล่งข้อมูลการวิจยัในส่วนน้ี คือ ลูกค้าพกัอาศยัในบา้นจดัสรรและอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลและบา้นจดัสรรในส่วนภูมิภาคจ านวน 18  โครงการ ดว้ยแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั  
เคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบัในเร่ือง 

ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกคา้โครงการท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1 ชุด 
จ านวน 69 ขอ้ และลกัษณะทางประชากร จ านวน  8 ขอ้ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
1. ตรวจสอบความเท่ียงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 

ไดค้่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกขอ้ 
2. การทดสอบความเช่ือมัน่ ไดค้่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.976 ซ่ึงมากกว่า 0.70 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากโครงการบา้นและท่ีพกั

อาศยัต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และส่วนภูมิภาคโดยด าเนินการดว้ยตนเองทีมงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ใช้การจ าแนกความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจงนับจ านวนและหาค่า             
ร้อยละอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้ 

2. ใชห้าค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดบัความพึงพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

813 

3. ใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของสเปียร์แมนวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างอนัดบัค่าเฉล่ียกบัอนัดบัคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps 

4. ใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างค่าเฉล่ียกบัคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 

5. ใช้การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factors Analysis) ก าหนดน ้ าหนักองคป์ระกอบและค านวณคะแนน
องคป์ระกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps 

6. ใช้สถิติทดสอบ ที (t – Test ) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียกบัคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจ
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ระหว่าง เพศ 

7. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One – Way Analysis of Variance :ANOVA) สถิติ
ทดสอบ F (t – Test ) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียกับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps ระหว่าง อาย ุสถานภาพสมรส  และระดบัการศึกษา 

8. การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดบันยัส าคญั 0.05  
 

ผลการวิจัย  
1) ผลจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาจงในส่วนภูมิภาคภาคละ 1 จังหวดัๆ ละ 2 โครงการรวม 1,200 

ตวัอย่าง และจากกรุงเทพและปริมณฑล 6 โครงการๆ ละ 100 ตวัอย่าง รวม 600 ตวัอย่าง รวมทั้งประเทศ 1,800 
ตวัอยา่ง มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.44 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.56  ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.11 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแลว้คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ อนุปริญญา – ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.44 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 25.89 มีรายได้ส่วนตัวเฉล่ีย 17,340.18 บาทต่อเดือน และมีรายได้ครัวเรือนเฉล่ีย 
29,426.00 บาทต่อเดือน  

2)  ผลการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ของลูกคา้บา้นจดัสรร
และอาคารชุดท่ีพกัอาศยัมีค่าเฉล่ียเท่ากบัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดด้านท่ีมี
คา่เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ รองลงมาเป็นดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นราคา และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ได้แก่ (1) ผลิตภณัฑ์และบริการ                  
(2) ราคา (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคคลหรือพนกังานในองคก์ร (6) ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และ (7)กระบวนการ สกัดด้วยวิธี Principle Component ก าหนดให้มี 1 องค์ประกอบเดียว                            
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ (Bartlett’s Test of Sphericity) ได้ค่า Approx. 2=11973.148 มีค่า P-value <0.001 
ไดค้่า KMO=0.953 มีค่า Eigen เท่ากบั 5.453 อธิบายความฝันแปรไดร้้อยละ 77.898 มีค่าน ้ าหนกัตวัแปร มากกว่า 
0.50 ทั้ง 7Ps โดยมีค่าเท่ากับ 0.921 0.841 0.859  0.892  0.926  0.872  และ  0.865 ตามล าดับ เม่ือวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งระหว่างล าดบัที่ระหว่างค่าเฉล่ียและน ้ าหนกัองคป์ระกอบโดยใชสั้มประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบจดัล าดบั
ของสเปียร์แมน ได้ค่า Spearman's rho = 0.145 มีค่า P-value = 0.756 ซ่ึงมากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าล าดับท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   ค่าเฉล่ียและน ้าหนกัองคป์ระกอบของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของบา้นจดัสรร 
 และอาคารชุดพกัอาศยัของลูกคา้ 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

น ้าหนักองค์ประกอบ 
X̅ S.D. 

1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  4.36 0.33 0.921 KMO=0.953 
2=11973.148 P-value 
<0.001 

 

2) ราคา  4.32 0.42 0.841 
3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย  4.23 0.34 0.859 
4) การส่งเสริมการตลาด  4.26 0.35 0.892 
5) บุคคลหรือพนกังานในองคก์ร  4.24 0.33 0.926 
6) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  4.34 0.34 0.872 
7) กระบวนการ  4.25 0.31 0.865 

รวม 4.29 0.28 คะแนนองคป์ระกอบ =  3.783 
Spearman's rho = 0.145  , P-value = 0.756 

 
3)  ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียรวมระดบัความพึงพอใจ (ไดจ้ากน าค่าเฉล่ียความพึงพอใจทั้ง 7Ps มาหา

ค่าเฉล่ีย)กบัคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps (ไดจ้าก Factor Score ซ่ึง
ค านวณจาก Factors Loading ของ 7Ps ) ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดท่ีพักอาศัย  ด้วยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูง
ถึง ร้อยละ  99.20  (r =0.992 ) ซ่ึงหมายความว่าลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจสูงจะมีคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจ
สูงดว้ย แสดงดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2    สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r)ระหว่างค่ารวมเฉล่ียกบัคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจ 
 ในส่วนประสมทางการตลาดของบา้นจดัสรร และอาคารชุดพกัอาศยัของลูกคา้ 

 คะแนนองคป์ระกอบ P-value 
ค่ารวมเฉล่ีย 0.992 0.000 

 
4)  ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ของลูกคา้บา้น

จดัสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศยั แตกต่างกนัทางสถิติมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ระหว่างเพศ แตค่ะแนนองคป์ระกอบ
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ของลูกคา้บา้นจดัสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศยั ไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 แต่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ 0.10 และมีค่า P-value ของสถิติทดสอบ t ไม่
แตกต่างกนัมากนกั (0.025 กบั 0.064 ตามล าดบั)  

5)  ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียและคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 
ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดท่ีพักอาศัย แตกต่างกันทางสถิติมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ระหว่างอายุ
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา และ อาชีพ ทั้งสองตัวแปร ด้วย P-value ท่ีเท่ากัน และค่าสถิติทดสอบ F ท่ี
ใกลเ้คียงกนั ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3:   ผลการทดสอบความแตกต่างค่ารวมเฉล่ียและคะแนนองคป์ระกอบความพึงพอใจในส่วนประสม 
             ทางการตลาดของบา้นจดัสรรและอาคารชุดพกัอาศยัของ ลูกคา้ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

ลกัษณะทาง 
ประชากรศาสตร์ 

ความผนัแปร 
ผลรวมก าลงั

สอง 
df 

ค่าเฉล่ีย
ก าลงัสอง 

F P-value 

อาย ุ ค่าเฉล่ีย ระหว่างกลุ่ม 2.803 7 0.400 4.893 0.000 
ภายในกลุ่ม 146.677 1792 0.082 

คะแนน
องคป์ระกอบ 

ระหว่างกลุ่ม 2.460 7 0.351 4.942 0.000 
ภายในกลุ่ม 127.409 1792 0.071 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉล่ีย ระหว่างกลุ่ม 1.237 6 0.206 2.494 0.021 
ภายในกลุ่ม 148.243 1793 0.083 

คะแนน
องคป์ระกอบ 

ระหว่างกลุ่ม 1.015 6 0.169 2.353 0.029 
ภายในกลุ่ม 128.854 1793 0.072 

อาชีพ ค่าเฉล่ีย ระหว่างกลุ่ม 4.952 7 0.707 8.772 0.000 
ภายในกลุ่ม 144.528 1792 0.081 

คะแนน
องคป์ระกอบ 

ระหว่างกลุ่ม 4.280 7 0.611 8.725 0.000 
ภายในกลุ่ม 125.588 1792 0.070 

 

การอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาพบว่าองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงานในองค์กร ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  และ 
กระบวนการ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps โดยมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ  Kotler (Kotler, P. 1997.) สอดคล้องกับค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ราคา และการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ขวญัใจ ชา้งหล า (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง องคป์ระกอบ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคามากกว่า 5 ลา้นบาทของผูบ้ริโภคท่ีมีผูสู้งอายุในครอบครัวในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมโครงการต้องการโครงการท่ีให้
บรรยากาศดีร่มร่ืนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืององคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบดา้นคุณภาพ และองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมัพร 
ศรีธิชัย  และสิริเกียรติ รัชชุศานติ  (2558) ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือบ้าน
โครงการบ้านจัดสรรพรสวรรค์จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การวางผงับริเวณบ้านภายในโครงกา
เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยมีผลต่อผูบ้ริโภคในการซ้ือบา้น จึงสรุปไดว่้า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง7Psเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อธุรกิจบา้นจดัสรรและอาคารชุดท่ีพกัอาศยั กลยุทธ์ในการแข่งขนัจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญัทั้ง 7Ps  ไม่ควรตดัองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง  
  เม่ือพิจารณาล าดบัท่ีของค่าเฉล่ียและล าดบัท่ีของน ้ าหนกัองคป์ระกอบความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps ไม่มีความสัมพนัธ์กนัการท าวิจยัจึงควรก าหนดให้ชัดเจนก่อนด าเนินการวิจยัว่าจะอธิบายด้วย            
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ค่าใดดว้ยเหตุผลใด แต่ผลของการศึกษาความสัมพนัธ์ของค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจกบัคะแนนองคป์ระกอบ
พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัสูงถึง 0.992 จึงอาจจะใช้แทนกนัได้และเป็นทางเลือกส าหรับใช้ใน
การศึกษาความสัมพนัธ์หรืออิทธิพล เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม กบัตวัแปรอื่นๆ เป็นตน้ และจากผล
การศึกษาผูวิ้จยัไดน้ าไปเปรียบเทียบกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ผลการศึกษายืนยนัไดว่้าผลการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มของลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ของค่าเฉล่ียรวมและคะแนนน ้ าหนกัองคป์ระกอบความ
พึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) พี่พบว่าให้            
ผลสอดคลอ้งกนัทั้ง ระหว่างอายุ ระดบัการศึกษาและอาชีพ อาจจะไม่สอดคลอ้งกนับางคือการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างเพศโดยใช้สถิติทดสอบท่ี ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แต่ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั  0.10 ซ่ึง
การศึกษาในคร้ังน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูส้นใจการใชค้่าเฉล่ียรวมกบัคะแนนองคป์ระกอบในงานวิจยั 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. การน าผลการวิจยัน้ีไปใชใ้นการวามแผนเชิงกลยทุธ์ในการบริหารจดัการธุรกิจบา้นจดัสรรและอาคาร
ชุดท่ีพกัอาศยั 
  2. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์หรืออิทธิพลของ ค่าเฉล่ียรวม และคะแนนองคป์ระกอบ กบัตวัแปรใน 
เร่ืองอื่นๆ เพ่ือเป็นทดสอบซ ้าๆ และยืนยนัผลความสอดคลอ้งระหว่างค่าเฉล่ียรวม และคะแนนองคป์ระกอบ  
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