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บทคัดย่อ
ทรัพย์สินที่ผกู ้ ระทาความผิดถูกยึดเป็ นของกลางในคดียาเสพติดอาจถูกริ บตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 32, 33 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 บ่อยครั้งที่เจ้าพนักงานยึดได้ทรัพย์สิน
ซึ่งผูก้ ระทาความผิดได้ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด หรื อยึดได้ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทา
ความผิดในครั้งก่อนความผิดที่ถูกฟ้ อง แต่เมื่อคดีมาถึงศาล ศาลกลับใช้หลักการตีความกฎหมายที่เคร่ งครัด โดย
เห็นว่าทรัพย์สินนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่ได้มาหรื อได้ใช้ในการกระทาความผิด ในครั้งที่ถูกฟ้ อง หรื อมิใช่เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ หรื อวัตถุอื่นใดซึ่ งได้ใช้กระทาความผิดในคดีที่ถูกฟ้ องโดยตรง จึงไม่ริบและยังคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่
เจ้าของ ก่อให้เกิดความรู ้สึกของสังคมที่ไม่ดีต่อศาล จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ควรศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุ ง
แก้ไข ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่ามี ทางเลื อกอยู่ 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ เปลี่ ยนแนวคิดการตี ความว่า การริ บ
ทรัพย์สินนั้นมิใช่เป็ นเรื่ องโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียว แต่ยงั เป็ นเรื่ องของวิธีการเพื่อความปลอดภัยรวมอยูด่ ว้ ย
ส่ วนแนวทางที่สอง คือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริ บทรัพย์สินตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทาความผิดในครั้งก่อนความผิดที่
ถูกฟ้อง เพื่อให้ศาลใช้เป็ นเครื่ องมือในการริ บทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: การริ บทรัพย์สินในคดียาเสพติด, โทษริ บทรัพย์สิน

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. ความเป็ นมาและสภาพปัญหา
การริ บทรัพย์สินผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นับเป็ นมาตรการหนึ่งที่รัฐใช้เพื่อหยุดยั้งการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด โดยทรัพย์สินของกลางที่ถูกยึดได้ในคดียาเสพติดอาจถูกริ บตามหลักกฎหมายอาญา
ทัว่ ไปในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และ 33 ซึ่ งมีขอบเขตจากัดในเรื่ องของทรัพย์สินที่ศาลจะสั่งริ บได้
เฉพาะทรั พย์สินที่ ผูใ้ ดทาหรื อ มี ไ ว้เป็ นความผิด หรื อทรั พย์สินซึ่ งบุคคลได้ใ ช้หรื อมี ไว้เ พื่อ ใช้ในการกระท า
ความผิด หรื อทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทาความผิด และอาจถูกริ บตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ซึ่ งได้กาหนดประเภทของทรั พย์สินที่ศาลจะสามารถสั่งริ บได้ขยายกว้างออกไป ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งของของกลางที่ยึดได้ในคดียาเสพติด อย่างไรก็ดี หากทรัพย์สินนั้นมีการ
แปรสภาพ หรื อปกปิ ดอาพราง หรื ออยูใ่ นครอบครองของบุคคลอื่นก็อาจถูกตรวจสอบและดาเนินการริ บทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29, 30 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51
ปั ญหาคือ การพิจารณาคดี ยาเสพติดในกรณี ที่โจทก์ขอให้ศาลสั่งริ บทรัพย์สินของกลางตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 บ่อยครั้งข้อเท็จจริ งจะ
ปรากฏว่าผูก้ ระทาความผิดมิได้จาหน่ายยาเสพติดในครั้งที่ถูกจับตามฟ้องเพียงครั้งเดียว หรื อขณะถูกจับผูก้ ระทา
ความผิดมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย ยังไม่ทนั จาหน่าย แต่มีการจาหน่ายยาเสพติดให้แก่ลูกค้ารายอื่น
ๆ ก่อนถูกจับมาแล้วหลายราย ดังนั้นในชั้นจับกุมนอกจากเจ้าพนักงานจะตรวจยึดยาเสพติดและทรัพย์สินที่ได้จาก
การจาหน่ายในครั้งที่ถูกจับเป็ นของกลางแล้ว ยังสามารถตรวจยึดทรัพย์สินหรื อธนบัตรซึ่งผูก้ ระทาความผิดได้มา
จากการจาหน่ายยาเสพติ ดให้แก่ลูกค้าในครั้งก่อน ๆ หรื อบางคดียึดได้ธนบัตรที่ผกู ้ ระทาความผิดได้จากผูว้ ่าจ้าง
เป็ นค่าจ้างในการลาเลียง ขนส่ งหรื อไปส่ งยาเสพติดให้แก่ผวู ้ ่าจ้างหรื อลูกค้า รวมทั้งอาจยึดได้ธนบัตรที่ผกู ้ ระทา
ความผิดได้ตระเตรี ยมไว้เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้ อยาเสพติดมาจาหน่ ายเป็ นของกลางด้วย แต่เมื่อ
ผูก้ ระทาความความผิดเหล่านั้นถูกฟ้องดาเนินคดีโดยโจทก์มีคาขอให้ริบทรัพย์สินหรื อธนบัตรดังกล่าวมาด้วยนั้น
กลับถูกศาลปฏิเสธไม่ริบทรัพย์สินหรื อธนบัตรซึ่งผูก้ ระทาความผิดได้มาจากการจาหน่ายยาเสพติดในครั้งก่อน ๆ
เพราะมิใช่ทรัพย์สินที่ได้มาหรื อได้ใช้ในการกระทาความผิดในครั้งที่ถูกฟ้อง ส่วนเงินค่าจ้างที่ผกู ้ ระทาความผิดได้
จากผูว้ ่าจ้างศาลก็เห็นว่ามิใช่เครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรื อวัตถุอื่นซึ่งใช้ในการกระทาความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง จึงไม่ริบ
ทั้งยังสั่งคืนธนบัตรของกลางนั้นให้แก่เจ้าของ ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าในกรณี ที่ขอ้ เท็จจริ งฟังได้เป็ นยุติและ
ปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรื อธนบัตรนั้นเป็ นทรัพย์ที่ได้มาหรื อได้ใช้ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด เหตุใดศาลจึงไม่ริบทรัพย์ ส่วนธนบัตรที่ผกู ้ ระทาความผิดเตรี ยมไว้เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้ อ
ยาเสพติดมาจาหน่ าย ศาลฎีกาก็ยงั มีความเห็นแตกต่างกัน โดยฝ่ ายแรกเห็นว่าริ บไม่ได้เนื่ องจากเป็ นทรัพย์สินที่
ผูก้ ระทาความผิดได้มาหรื อได้ใช้ในการกระทาความผิดครั้งก่อน มิใช่ทรัพย์สินที่ได้มาหรื อได้ใช้ในการกระทา
ความผิดครั้งที่ถูกฟ้อง จึงมิใช่เครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อวัตถุอื่นใดซึ่งใช้กระทาความผิดในคดีที่ถูกฟ้องโดยตรง ส่วน
ฝ่ ายที่สองที่เห็นว่าริ บได้ถือว่าธนบัตรนั้นเป็ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด ซึ่ งก่อให้เกิดความไม่
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แน่ นอนและเกิ ดผลกระทบในการใช้ดุลพินิจตี ความกฎหมายของผูพ้ ิพากษาที่ ไม่เป็ นเอกภาพไปในแนวทาง
เดียวกัน

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
(1) เพื่อศึ กษาถึ ง แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการริ บทรั พย์สินของกลางในคดี ยาเสพติ ด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102
(2) เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการริ บทรัพย์สินของกลางได้มา
จากการกระทาความผิดในคดียาเสพติด

3. แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษทางอาญา
3.1) ทฤษฎี การแก้แค้นทดแทน (Retribution Theory) บุคคลจะต้อ งรั บผิดชอบในการกระทาของตน
อย่างเต็มที่ เมื่อบุคคลกระทาความผิดจึงต้องถูกลงโทษอย่างสาสมเพื่อเป็ นการแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีน้ ีจะพิจารณา
ถึงการกระทาในอดีตที่ผา่ นมาแล้วเท่านั้น โดยไม่พิจารณาถึงผลที่จะเกิดจากการลงโทษไม่ว่าผลนั้นจะเป็ นผลเสี ย
หรื อผลดี
3.2) ทฤษฎีเพื่อการป้องกัน (Prevention Theory) ทฤษฎีน้ ีมีความเห็นว่า การลงโทษควรมีความประสงค์
เพื่อป้ องกันสังคมเป็ นหลักสาคัญโดยป้องกันตัวผูก้ ระทาความผิดเองให้เข็ดหลาบไม่กล้ากระทาความผิดซ้ าอีก
และป้องกันบุคคลอื่น ๆ ทัว่ ไปให้เห็นว่าเมื่อกระทาความผิดแล้วจะต้องได้รับโทษเพื่อจะได้มีความเกรงกลัวไม่
กล้ากระทาความผิดอีก
3.3) ทฤษฎี การลงโทษเพื่อการแก้ไขดัดแปลง (Reformative Theory) ทฤษฎี น้ ี เห็นว่ามนุ ษย์อยู่ภายใต้
อานาจหรื ออิทธิ พลอื่นที่ชักจูงให้กระทาความผิด ได้ ดังนั้น การบาบัดหรื ออบรมผูก้ ระทาความผิดจะเป็ นการ
ป้องกันการกระทาความผิดได้1

4. แนวคิดในการริบทรัพย์สิน
4.1 แนวคิดในการริ บทรั พย์ สินตามกฎหมายไทย การริ บทรัพย์สินถือเป็ นโทษอย่างหนึ่ งเพราะทาให้
ผูก้ ระทาความผิดซึ่ งมีทรัพย์สินนั้น ๆ อยู่ตอ้ งสู ญเสี ยทรัพย์สินของตนเองไป แต่ ขณะเดียวกันก็เป็ นวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยด้วยเพราะบางกรณี แม้ไม่มีผกู ้ ระทาความผิด ศาลก็อาจสั่งริ บทรัพย์สินนั้นได้เพื่อไม่ให้มีการใช้
ทรัพย์ดงั กล่าวไปในทางมิชอบ2 ซึ่งทรัพย์สินที่อาจถูกริ บได้น้ นั มีดว้ ยกัน 3 ลักษณะ คือ
ก) ทรัพย์สินที่ศาลจะต้องสั่งริ บเสมอ ได้แก่ ทรัพย์ที่ผใู ้ ดทาขึ้นเป็ นความผิดหรื อมีไว้เป็ นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32
ข) ทรัพย์สินที่ศาลต้องริ บ ได้แก่ ทรัพย์สินซึ่ งได้ให้ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
143, 144, 149, 150, 167, 201 หรื อ 202 หรื อซึ่ งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทาความผิด หรื อเพื่อเป็ นรางวัลใน
การที่บุคคลได้กระทาความผิด เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็ นของผูอ้ ื่นซึ่ งไม่ได้รู้เห็นเป็ นใจด้วยในการกระทาความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 34 (1) (2)
1
2

จิตติ ติงศภัทิย,์ คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา 1 ภาค 1, กรุ งเทพฯ: กรุ งสยามการพิมพ์, 2525, น. 12-14.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รศ.ดร., กฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป, พิมพ์ครั้งที่ 21, กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2563, น.223.
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ค) ทรั พ ย์สิ น ที่ ศ าลจะริ บ หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ได้แ ก่ ทรั พ ย์สิ น ซึ่ ง บุ ค คลได้ใ ช้ใ นการกระท าความผิ ด
ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด และทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทาความผิด เว้นแต่ทรัพย์สินนั้น
เป็ นของผูอ้ ื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็ นใจด้วยในการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
ส่ วนการริ บทรั พย์สินในคดี ยาเสพติ ด พระราชบัญญัติยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102
บัญญัติว่า “บรรดายาเสพติ ดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 หรื อประเภท 5 เครื่ องมื อ เครื่ องใช้
ยานพาหนะหรื อวัตถุอื่นซึ่ งบุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดให้โทษอันเป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ริบเสี ยทั้งสิ้ น” ดังนั้น ยาเสพติดให้โทษทั้งหลายจึงเป็ นทรัพย์สินที่ศาลจะต้องสั่งริ บเด็ดขาด
ส่วนทรัพย์สินอันเป็ นเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ยานพาหนะหรื อวัตถุอื่นซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษเป็ นทรัพย์สินที่ศาลต้องสั่งริ บ เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็ นของผูอ้ ื่นซึ่ งไม่ได้รู้เห็นเป็ นใจด้วยในการ
กระทาความผิด
4.2 แนวคิดในการริบทรัพย์สินตามกฎหมายอาญาสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
การริ บทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 74 ได้แก่ การริ บวัตถุที่เกิดขึ้นหรื อ
ได้มาจากการกระทาความผิดโดยเจตนา หรื อที่ได้ใช้หรื อเพื่อใช้ หรื อตระเตรี ยมการกระทาความผิดดังกล่าว และ
ตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุนเป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิในวัตถุน้ นั หรื อวัตถุน้ นั มีสภาพหรื อลักษณะที่เป็ นอันตรายต่อ
สาธารณะ หรื อการมีอยู่ของวัตถุน้ นั อาจเป็ นอันตรายเนื่ องจากอาจมีการนาไปใช้ในการกระทาความผิดได้อีก
ซึ่ งในการริ บกรณี น้ ี ศาลอาจมีอานาจใช้ดุลพินิจว่าจะริ บหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่กฎหมายได้บญ
ั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
โดยแบ่งการริ บทรัพย์สินพิจารณาตามความมุ่งหมายออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) การริ บทรัพย์สินที่เป็ นมาตรการลงโทษ มีหลักพิจารณา 3 ประการ คือ ก) หลักเรื่ องความรับผิด
ซึ่ งโทษทางอาญาอาจระงับไปเมื่อเจ้าของทรัพย์ถึงแก่ความตาย วิกลจริ ต หรื อเหตุอื่นใดที่จะมีการฟ้องให้ลงโทษ
อีกไม่ได้ (มาตรา 76 a ประมวลกฎหมายอาญา) ข) หลักการประกันสิ ทธิ ในทรัพย์สิน แม้สิทธิ ในทรัพย์สินของ
บุคคลศักดิ์สิทธิ์ และไม่อาจละเมิดได้ แต่เพื่อประโยชน์สาธารณะก็ อาจถูกรัฐจากัดสิ ทธิ ในตัวทรั พย์สินนั้น ได้
ค) หลักสัดส่วนของโทษ ซึ่งโทษริ บทรัพย์สินกับลักษณะการลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับการกระทาความผิด เช่น
การนาเข้าสุ ราผิดกฎหมายเพียง 1 ขวด ซุ กซ่ อนมาในรถโดยไม่ผ่านการเสี ยภาษีศุลกากร ย่อมไม่อาจริ บรถยนต์
อันเป็ นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทาความผิดได้
2) การริ บทรัพย์สินที่เป็ นเสมือนการลงโทษ โดยมีหลักการริ บทรัพย์สินของบุคคลที่สามได้ หากว่า
บุ ค คลนั้นได้กระท าโดยความประมาทอย่างร้ ายแรงอัน เป็ นผลทาให้ ทรั พ ย์สิน ถูกน าไปใช้เป็ นเครื่ องมื อ ใน
การกระทาความผิด หรื อบุคคลนั้นได้กระทาให้ทรัพย์ตกไปอยูใ่ นลักษณะแห่งการที่จะต้องถูกริ บ และ
3) การริ บทรั พย์สินที่ เป็ นมาตรการป้ องกัน กรณี กระทาความผิดกฎหมายอาญาทัว่ ไป สิ่ งที่ อาจ
ถูกริ บนั้นได้แก่สิ่งใด ๆ ที่ได้มาจากการกระทาความผิดโดยตรง หรื อประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทาความผิด
รวมตลอดทั้งวัตถุที่ได้มาจากการจาหน่าย จ่าย โอนวัตถุที่ได้มาจากการกระทาความผิด ซึ่ งกรณี น้ ีศาลต้องสั่งริ บ
เสมอไม่อาจใช้ดุลพินิจได้ (ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 73)
ส่วนกรณี กระทาความผิดในทางอาญาโดยเจตนา สิ่ งที่อาจถูกริ บตามมาตรา 74 ได้แก่ วัตถุที่เกิดขึ้น
หรื อได้มาจากการกระทาความผิดโดยเจตนา หรื อที่ได้ใช้หรื อเพื่อใช้หรื อตระเตรี ยมการกระทาความผิดดังกล่าว
และตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุนเป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิ ในวัตถุน้ นั หรื อโดยวัตถุน้ นั มีสภาพหรื อลักษณะที่เป็ น
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อันตรายต่อสาธารณะ หรื อการมีอยูข่ องวัตถุน้ นั อาจเป็ นอันตรายเนื่องจากอาจมีการนาไปใช้ในการกระทาความผิด
ได้อีก ซึ่งการริ บกรณี น้ ีศาลมีอานาจใช้ดุลพินิจว่าจะริ บหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น3

5. ผลการศึกษา
ส าหรั บ ปั ญ หาว่ า การริ บ ทรั พ ย์สิ น เป็ นเรื่ อ งโทษทางอาญาหรื อ เป็ นวิ ธี การเพื่ อ ความปลอดภัย นั้น
แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 (5) จะบัญญัติให้การริ บทรัพย์สินเป็ นโทษทางอาญา แต่ถา้ ดูคาอธิบายในทาง
ตาราของอาจารย์กฎหมายหลายท่านจะเห็ นได้ว่าการริ บทรัพย์สิน นั้นมีลกั ษณะที่เป็ นโทษทางอาญาและเป็ น
วิธีการเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากโทษทางอาญาเป็ นการพิจารณาถึงสิ่ งที่ผกู ้ ระทาความผิดได้กระทามาในอดีต
ส่ วนวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นเป็ นการพิจารณาไปถึงอนาคตและการปกป้ องคุม้ ครองสังคม โดยเห็นได้จาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) บัญญัติว่า “ทรัพย์สินซึ่ งบุคคลได้ใช้” เช่น อาวุธปื นที่นาไปยิงผูอ้ ื่น ส่ วนนี้
เป็ นเรื่ องของโทษ แต่ ในประโยคต่อไปบัญญัติว่า “หรื อมี ไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด” แสดงว่าความผิด
ยังไม่ได้กระทา แต่มีไว้เพื่อใช้กระทาผิด ในอนาคตก็ยงั ริ บได้ โดยเฉพาะมาตรา 32 ยิ่งแสดงให้เห็นชัดว่าการริ บ
ทรัพย์สินนั้นมิใช่เป็ นเพียงเรื่ องโทษทางอาญา แต่เป็ นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ด้วย เพราะกฎหมายบัญญัติว่า
“ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผูใ้ ดทาหรื อมีไว้เป็ นความผิด ให้ริบเสี ยทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็ นของผูก้ ระทาความผิด
และมีผถู ้ ูกลงโทษตามคาพิพากษาหรื อไม่” จะเห็นได้ว่าแม้ไม่มีการลงโทษตามคาพิพากษากฎหมายก็ให้ศาลริ บได้
เพราะถ้าเป็ นโทษทางอาญาอย่างเดียวแล้ว เมื่อไม่มีความผิดอาญาหลัก โทษริ บทรัพย์สินซึ่งเป็ นโทษอุปกรณ์ที่แฝง
อยู่กับความผิดอาญาหลัก ย่อมไม่มีความผิดที่ ศาลจะสั่งริ บได้ ซึ่ งกฎหมายอาญาเยอรมัน ก็อธิ บายลักษณะของ
การริ บทรัพย์สินในคดีอาญาว่าเป็ นได้ท้งั โทษทางอาญา เป็ นเสมือนการลงโทษ และเป็ นมาตรการป้องกันทานอง
เดียวกันกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามหลักกฎหมายอาญาของไทย โดยพิจารณาจากลักษณะของทรัพย์สินนั้น
ว่าวัตถุน้ นั มีสภาพหรื อลักษณะที่เป็ นอันตรายต่อสาธารณะหรื อการมีอยูข่ องวัตถุน้ นั อาจเป็ นอันตรายเนื่องจากอาจ
มีการนาไปใช้ในการกระทาความผิดได้อีกตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 74
อย่างไรก็ดี แนวคาพิพากษาศาลฎีกาของไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมองว่าการริ บทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การกระทาความผิดเป็ นเรื่ องโทษทางอาญา เพราะถือหลักการตีความอย่างเคร่ งครัด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 2 “บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทานั้นบัญญัติเป็ น
ความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผกู ้ ระทาความผิดนั้นต้องเป็ นโทษที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย” และ
ตามสุ ภาษิ ต กฎหมายที่ ว่า “ไม่ มี กฎหมาย ไม่ มี ค วามผิ ด ไม่ มี โ ทษ” (Nullum crimen, nullum poena sine lege)
โดยเห็นว่าจะต้องมีความผิดอาญาที่เป็ นฐานหลักเสี ยก่อนจึงจะลงโทษริ บทรัพย์น้ นั ได้ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่
3044/2553 วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องแต่ขอ้ หามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย เมื่อไม่ได้ฟ้องข้อหาจาหน่ายยา
เสพติด จึงริ บเงินที่จาเลยได้มาจากการจาหน่ายยาเสพติดไม่ได้ หรื อคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1443/2543 วินิจฉัยว่า
ต้องฟ้ องจาเลยในความผิดนั้นและมีการพิสูจน์ในความผิดนั้น ทั้งต้องมีคาพิพากษาว่าจาเลยกระทาผิดนั้นด้วย
จึงจะริ บธนบัตรของกลางซึ่ งเป็ นทรัพย์ที่จาเลยได้มาจากการขายยาเสพติดไปก่อนหน้านั้นได้ ซึ่ งผูพ้ ิพากษาที่มี
แนวคิดนี้อาจเห็นว่า แม้ศาลจะมีคาสั่งไม่ริบธนบัตรของกลางนี้ โจทก์ก็สามารถดาเนินการเกี่ยวกับเงินของกลาง
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งริ บธนบัตรของกลางให้ตกเป็ นของกองทุนป้องกันและ

3

ฐปนพ กิติสุข, ปัญหาการเข้าไปจัดการทรัพย์สินของผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด, วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558, น. 43-45.
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ปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 มาตรา 29, 30 เนื่ องจากเป็ นทรั พย์สินเกี่ ยวเนื่ องกับการกระทาผิดหรื อเป็ นทรั พย์สินที่ ใช้ในการกระท า
ความผิดหรื อใช้เป็ นอุปกรณ์ ที่ได้รับผลในการกระทาความผิดหรื อมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด หรื ออาจยื่นคาร้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งให้ธนบัตรของกลางตกเป็ นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49 และมาตรา 50 ได้เนื่ องจากเป็ นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง
จากการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด ซึ่ ง เป็ นความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายดัง กล่ าว เพราะฉะนั้น แนว
คาพิพากษาศาลฎีกาเกือบทั้งหมดจะมองว่าการริ บทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการกระทาความผิด เป็ นโทษทางอาญา
แต่สาหรับการริ บทรัพย์สินที่ได้ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้กระทาความผิดนั้น มีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5220/2531 ที่สั่งให้
ริ บธนบัตรซึ่ งจาเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิดได้ เพียงแต่ไม่ได้ให้เหตุผลตามมาตรา 33 (1) ไว้แจ้งชัด
ซึ่ งคดีน้ ีธนบัตรของกลางที่ยึดได้จากจาเลยเป็ นทรัพย์ที่ได้ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ซ้ื อยาเสพติดมาไว้ในครอบครองเพื่อ
จาหน่ าย และธนบัตรของกลางนั้นจาเลยได้ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ซ้ื อยาเสพติดในคดีที่ฟ้องนั่นเอง แม้เป็ นส่ วนที่
เหลืออยู่จากที่จาเลยได้ใช้กระทาความผิดไปแล้ว แต่ก็เป็ นธนบัตรจานวนเดียวกันกับที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทา
ความผิดในตอนแรก จึงถือได้ว่าเป็ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิดตามมาตรา 33 (1) ที่ให้ศาลมีอานาจ
ริ บได้ และยัง มี คาพิพากษาศาลฎี กาที่ 4190/2529 ที่ สนับสนุ น แนวคาพิพากษาศาลฎี ก าคดี ดัง กล่ าววินิจ ฉั ย ว่ า
ธนบัตรที่จาเลยได้รับมาเพื่อใช้ในการซื้ อกัญชาเป็ นของกลางเป็ นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรื อมีไว้เพื่อใช้ในการกระทา
ความผิดตามฟ้ อง ซึ่ งศาลมีอานาจริ บได้ตามมาตรา 33 (1) และยังมีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1864/2556 วินิจฉัยว่า
เงินสดที่ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายเดินทางในการซื้อขายเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็ นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทา
ความผิดที่ศาลริ บได้ ซึ่ งถ้าเทียบกับหลักการริ บทรั พย์สินตามกฎหมายอาญาเยอรมัน และคาพิพากษาศาลฎี กา
เยอรมันซึ่ งพิพากษาให้ริบเงินที่ผูก้ ระทาความผิด เตรี ยมไว้ใช้ในการก่อการร้ายเพราะว่าทรัพย์น้ นั มีสภาพหรื อ
ลักษณะที่เป็ นอันตรายต่อสาธารณะหรื อการมีอยู่ของทรัพย์น้ นั อาจเป็ นอันตรายเนื่องจากอาจมีการนาไปใช้ใน
การกระทาความผิดได้อีก ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 74 ส่ วนธนบัตรที่ ตระเตรี ยมไว้เพื่อ ใช้
หมุนเวียนในการซื้ อขายยาเสพติดมาจาหน่ายตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5220/2531 ก็มีลกั ษณะเป็ นอันตรายต่อ
สังคมได้เช่นกันเพราะอาจถูกนาไปใช้ในการกระทาความผิดได้อีก ศาลจึงสั่งริ บ ซึ่งกรณี ทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ใน
การกระทาความผิด นี้ อาจารย์เกี ยรติ ขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้อธิ บายความเห็ นในทางตาราไว้ว่า ถ้ามี การกระทา
ความผิดเกิดขึ้นแล้ว แต่ยงั ไม่ทนั ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นในการกระทาความผิด เช่นนี้ศาลสั่งริ บได้ เช่น เงินที่เหลือจาก
เงินเตรี ยมมาซื้ อยาเสพติดของกลางในคดีตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5220/2531 แต่ถา้ ยังไม่มีการกระทาความผิด
เกิดขึ้นจึงยังไม่ทนั ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นในการกระทาความผิด ศาลจะสั่งริ บก็ได้เพื่อให้สังคมปลอดภัยจากการที่
จาเลยจะนาทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทาความผิดในอนาคต แต่ตอ้ งเป็ นกรณี ที่โจทก์ฟ้องจาเลยในการกระทา
ความผิดดังกล่าวนั้นแล้ว แต่ถา้ ศาลเห็นว่าจาเลยไม่ผิด เช่น ฟ้องฐานพยายามแต่จาเลยยังไม่ถึงขั้นลงมือและยกฟ้อง
ไป ก็ริบไม่ได้ เพราะฉะนั้นจริ ง ๆ แล้วทั้งผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาและนักวิชาการทางกฎหมายก็ไม่ได้มองว่าการริ บ
ทรัพย์สินเป็ นโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียวไปเสี ยทั้งหมด แต่ยงั มีบางส่ วนที่เห็นว่าการริ บทรัพย์สินเป็ นเรื่ องของ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยรวมอยูด่ ว้ ย แต่สิ่งที่ยากคือเงินหรื อธนบัตรที่ยึดได้ในคดียาเสพติดนั้นโดยธรรมชาติของ
ตัวมันเองไม่ใช่ทรัพย์ที่เป็ นอันตรายเหมือนเช่นอาวุธมีดหรื ออาวุธปื นที่นาไปใช้ฆ่าคน แต่ข้ นึ อยูก่ บั เจตนาของผูใ้ ช้
ว่าเตรี ยมไว้ใช้ทาสิ่ งใด ฉะนั้นการจะพิจารณาว่าทรัพย์สินนั้นเป็ นอันตรายต่อสังคมหรื อไม่ จึงต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริ งในคดีเรื่ องนั้น ๆ ประกอบด้วย
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สาหรับแนวทางตีความของศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 และพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ในเรื่ องการริ บ ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิด ในคดียาเสพติด
ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เงินหรื อธนบัตรที่จาเลยได้มาจากการจาหน่ายยาเสพติดในครั้งก่อนที่จาเลยจะถูกจับในความผิด
ที่นามาฟ้อง เนื่องจากศาลฎีกามองว่าการริ บทรัพย์สินเป็ นโทษทางอาญาจึง ยึดหลักตีความโดยเคร่ งครัดเกินไปว่า
ถ้าเป็ นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิดนั้น ศาลจะสั่งริ บได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทาความผิดนั้นและโจทก์
ต้องฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยในความผิดนั้นด้วย ซึ่ งนอกจากศาลจะไม่ริบแล้วยังสั่งให้คืนเงินหรื อธนบัตรที่จาเลย
ได้มาจากการจาหน่ ายยาเสพติด ในครั้งก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคสาม
และมาตรา 186 (9) ด้วย ทาให้สังคมเกิดความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อกระบวนการยุติธรรม เพราะการค้ายาเสพติดนี้มีตน้ ทุน
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู ง ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ศาลจึ งไม่ควรปรานี ด้วยการคืนทรัพย์สินที่ ได้มาจากการค้ายาเสพติ ดให้แก่บุคคลเหล่านี้ ซ่ ึ งมุ่งแต่จะแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนโดยมิได้นาพาต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงความมัน่ คงของ
ประเทศ ซึ่งเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดคือเงินสกปรกที่ผกู ้ ระทาความผิดไม่ควรจะได้เสวยสุ ขจากเงินนั้น
ดังนั้นไม่ว่าในกรณี ใด ๆ แนวคิดและวิธีการตีความกฎหมายในเรื่ องของการริ บทรัพย์สินในคดียาเสพติด
จึงควรแตกต่างจากแนวคิดและวิธีการตีความตามหลักกฎหมายอาญาทัว่ ไป ประกอบกับถ้อยคาตามลายลักษณ์
อักษรของตัวบทในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา
102 ก็มิได้จากัด อานาจในการริ บทรั พ ย์สินที่ ได้ม าจากการจ าหน่ ายยาเสพติ ด ไว้โดยเฉพาะว่ าจะต้องฟ้ อ งคดี
ความผิดที่ให้ริบทรัพย์สิน เช่นนั้นด้วย ศาลจึงอาจตีความขยายไปถึงการริ บทรัพย์สินในคดีที่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏ
ชัดเจนว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็ นมาตรการป้องกันมิ
ให้ผใู ้ ดนาทรัพย์สินนั้นไปใช้กระทาความผิดได้อีกทานองเดียวกันกับแนวคิดในเรื่ องการริ บทรัพย์สินเป็ นทั้งโทษ
ทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ส่วนที่มีแนวคิดเห็นแย้งว่า แม้ศาลจะสั่งไม่ริบทรัพย์สินของกลางดังกล่าว
ในคดียาเสพติด แต่ก็อาจขอให้ศาลริ บได้ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29, 30 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51
นั้น ผูเ้ ขียนเห็นว่าการดาเนินคดีริบทรัพย์สินตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวนั้นจะใช้กบั ทรัพย์สินของกลางที่มี
จานวนมากซึ่ งอาจถูกแปรสภาพไปเป็ นทรัพย์สินอื่น หรื อจาหน่าย จ่าย โอนไปเป็ นของบุคคลอื่นแล้ว อีกทั้งการ
ดาเนินคดีมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนเกี่ยวพันกับเจ้าพนักงานตามกฎหมายหลายขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบ
ทรั พ ย์สิน การประกาศให้ ผูถ้ ู ก ตรวจสอบหรื อผูซ้ ่ ึ ง อ้า งว่ า เป็ นเจ้า ของทรั พ ย์สิ น คัด ค้า น การสั่ ง ยึ ด และอายัด
ทรัพย์สินโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรั พย์สิน จนถึงกระบวนการยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งริ บ จึงไม่
เหมาะสมกับทรัพย์สินซึ่ งเป็ นของกลางในคดียาเสพติดที่ตรวจยึดได้ในครอบครองของผูก้ ระทาความผิดขณะ
จับกุมซึ่ งมีจานวนไม่มาก ซึ่ งถ้าศาลใช้วิธีตีความในทางป้องกัน ดังกล่าวแล้วก็จะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 โดยช่วยลดขั้นตอนในการกาจัดเครื่ องไม้
เครื่ องมือของขบวนการค้ายาเสพติ ดได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ส่ วนปั ญหาว่าถ้าตีความอย่างที่ ผูเ้ ขียนนาเสนอจะขัดกับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 (5) หรื อไม่ แต่วิธีการตีความเช่นนี้ เป็ นสิ่ งที่ต่างประเทศเรี ยกว่า “การพัฒนา
กฎหมายโดยศาล” (Judge - made law) โดยพัฒนาจากกฎหมายที่มีอยูแ่ ล้วซึ่งฝ่ ายนิติบญั ญัติยงั เขียนไปไม่ถึง โดยมี
หลักการว่า หลักกฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไร ถ้ากฎหมายบัญญัติไปไม่ถึง ศาลก็จะต้องตี ความไปให้ถึง เช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 887/2501 ที่เคยตีความกฎหมายในความหมายของคาว่า “ทรัพย์” ให้ครอบคลุมถึงการลัก
กระแสไฟฟ้าว่าเป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 หรื อ 335 ได้ แล้วแต่กรณี
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ทางเลือกที่ 1 ศาลฎี กาและศาลอุทธรณ์ แผนกคดี ยาเสพติดซึ่ งเป็ นศาลสู งที่ มีบทบาทในการสร้าง
บรรทัดฐานเพื่อให้บุคคลในกระบวนการยุติธรรมยึดถือตามจะต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนากฎหมายในเชิง
สังคมด้วยเท่าที่จะทาได้โดยตีความขยายหลักการริ บทรัพย์สินตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,
33 และพระราชบัญญัติย าเสพติ ด ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 102 ให้หมายความรวมถึ ง ทรั พ ย์สินที่ ได้ม าโดย
การกระทาความผิดในครั้งก่อนและทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิดก็ให้ริบได้เสี ยทั้งสิ้น
6.2 ทางเลือกที่ 2 หากเห็นว่าทางเลือกที่ 1 อาจขัดหรื อแย้งกับหลักการตีความโดยเคร่ งครัดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 2 ก็สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา
102 เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการริ บทรัพย์สินในคดียาเสพติดให้สามารถครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันได้แก่ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทาความผิดในครั้งก่อนและทรัพย์สิน
ที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิดก็ให้ริบเสี ยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผใู ้ ดถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรื อไม่
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ประเทศไทยในปั จจุบันกาลังเผชิ ญกับปั ญหาในการจัดการผลิ ต ภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ อ งใช้
อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่ งถือเป็ นขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษ เนื่ องจากปั จจุบนั มีการซื้ อ การขาย และนาเข้า
สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไม่ใช้แล้ วเข้ามาในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า
และเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไม่ใช้แล้ว โดยศึ กษาจากกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และ
กฎหมายของประเทศไทย ได้แก่ อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกาจัดของเสี ยอันตราย
ข้ามแดน ค.ศ. 1989 (The Basel Convention on the Control of Trans Boundary Movements of hazardous Wastes
and Their Disposal 1989) กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครื อรัฐออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ และประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยูห่ ลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 จากการศึ ก ษาพบว่ า กฎหมายดัง กล่ า วมิ ไ ด้บัญ ญัติ ข้ ึ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้บัง คับ กับ การจัด การ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วโดยตรง การนากฎหมายเหล่านี้มาใช้บงั คับจึงยัง
ไม่เพียงพอ และไม่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งการที่ไ ม่มีกฎหมายกาหนดในเรื่ องดังกล่าวนั้น อาจส่ งผลให้เงินจานวนนี้
หลุดหายไป เพราะหากมีการจัดการหรื อจัดเก็บก็อาจจะจัดสรรงบประมาณให้มีการนาเงินที่เก็บได้น้ นั ไปพัฒนา
หรื อฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยของเสี ยไปสู่ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งในเรื่ องของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ใช้แล้วนั้น การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือกรมศุลกากร กรมเจ้าท่า และการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย
ทาให้เกิดปั ญหาในเรื่ องความชัดเจน ปั ญหาในการติดต่อประสานงานที่ผิดพลาดหรื อขัดแย้งกันเองได้ เพราะ
ขั้นตอนกระบวนการการขออนุญาตนาเข้าและส่ งออกขยะอันตรายดังกล่าวเกี่ยวข้องและอยู่ในอานาจหน้าที่ของ
หลายหน่วยงาน
ผูเ้ ขียนขอเสนอแนะให้มีการเร่ งผลักดันร่ างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ คือร่ างพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง
เพื่อสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. …. ร่ างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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พ.ศ. .... และร่ างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการจัดการเงิน รายได้จากค่าธรรมเนี ยม
ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... มาบังคับใช้กบั การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ใช้แล้ว
เพราะร่ างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนั้น มีวิธีการจัดการในเรื่ องของความรับผิดของผูผ้ ลิตที่มีต่อสิ นค้าเมื่อได้ขายไปแล้ว
เพื่อเป็ นการแสดงว่าจะมีผรู ้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ส่ วนในเรื่ องของหน่วยงานในการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และเครื่ อ งใช้อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว ต้อ งก าหนดให้ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมเข้า มาเป็ นหน่ วยงานที่
ควบคุมดูแลการนาเข้าและการส่ งออกขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ที่ไ ม่ใ ช้แ ล้ว เพื่ อ ให้ สามารถตรวจสอบการนาเข้าและส่ ง ออกขยะอันตรายดัง กล่ าวได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่มนั่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ: การจัดการ, ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว,
ขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษ

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. บทนา
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้มีการพัฒนา เทคโนโลยี
และผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า และเครื่ อ งใช้อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อ อกมาหลายประเภทหลากรู ป แบบ เพื่ อ ความ
สะดวกสบายทาให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิตให้เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง
ผลิตภัณฑ์จึงมีความหลากหลายหาซื้ อได้ง่าย เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอร์ รี่ และโทรศัพท์มือถือ จาก
ความหลากหลายนี้ เองเป็ นผลให้ก ารผลิ ต และการบริ โภคเกิ น ความพอดี และแนวโน้ม อายุก ารใช้งานที่ ส้ ัน
เนื่ องจากล้าสมัยอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนเสื่ อมตามสภาพจนกลายเป็ นขยะที่ทิ้งทัว่ ไป โดยไม่ทราบถึงอันตรายว่า
ชิ้นส่วนอุปกรณ์หลายชิ้น ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็ นพิษต่อ
สิ่ งแวดล้อม และเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชนไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ในโลกยุค
ปั จ จุ บัน เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นโทรทัศ น์ พัด ลม ตู้เ ย็น เครื่ อ งปรั บ อากา ศ
โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยให้การใช้ชีวิตประจาวั นของมนุ ษย์
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (เริ งชัย อรรคทิมากูล, 2558)
การส่ งออกผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วที่ถูกส่ งออกจากประเทศที่
พัฒนาแล้วไปสู่ ประเทศที่กาลังพัฒนา หลายครั้งได้ละเมิดอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้าม
แดนของของเสี ย อัน ตรายและการก าจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal) จากการตรวจสอบท่าเรื อ 18 แห่ งในทวีปยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2548 พบว่ามี
ขยะดังกล่าวมากถึงร้อยละ 47 ซึ่ งในปี พ.ศ. 2546 เฉพาะประเทศอังกฤษได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอย่างน้อย
23,000 เมตริ กตัน อย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีการระบุว่าเป็ นสิ นค้าประเภทใดไปยังตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็ น
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแอฟริ กา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสหรัฐอเมริ กาประมาณร้อยละ 50-80
ของขยะที่ ถูกรวบรวมเพื่ อ การรี ไ ซเคิล จะถู กส่ ง ออกไปในลักษณะเดี ยวกัน แต่ การกระทาดังกล่ าวถื อว่ า ถูก
กฎหมายเพราะสหรัฐอเมริ กามิได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาบาเซลฯ และในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็พยายาม
แก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว โดยการออกกฎหมายห้ า มน าเข้า ขยะอัน ตรายหรื อขยะมี พิ ษ ที่ เ กิ ด จากผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วในปี พ.ศ. 2543(Greenpeace Thailand, 2559)
ปั จจุบนั มาตรการทางกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยยังขาดประสิ ทธิ ภาพ และ
แตกต่างจากความตกลงพหุ ภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่ งแวดล้อม จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ คืออนุสัญญาบาเซลฯ และกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครื อรัฐ
ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิ งคโปร์ น้ นั สามารถแยกแยะความแตกต่างของการนาเข้าผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
หรื อนากลับมาใช้ใหม่ หรื อกาจัดออกจากการนาเข้าขยะเพื่อใช้ซ้ าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและชัดเจน ตลอดจนมี
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การนามาตรการในการแยกแยะความแตกต่างของการนาเข้าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อใช้เป็ นมาตรการในการส่งออก
และแยกแยะความแตกต่างของการส่งออกผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งแตกต่างจากมาตรทางกฎหมายของประเทศไทยที่
ยังมีปัญหาเรื่ องการนาเข้าผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยแอบแฝงว่าเป็ น
การนาเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ซ้ าและประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการแยกแยะความแตกต่างของ
การส่ งออกผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน หรื อการกาจัดผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กาจัดขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษ
โดยตรง อีกทั้งประเทศไทยยังขาดหน่ วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการกาจัดผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วทาให้เกิดปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย
การที่ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรั บในเรื่ องการจัดการผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไม่ใช้แล้วโดยตรง ย่อมทาให้เกิ ดปั ญหาในการควบคุมประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดผลิ ตภัณฑ์
ดังกล่าวยังมี ปัญหาในส่ วนของวิธีการกาจัด และการควบคุมหน่ วยงานทาให้ประเทศไทยกลายเป็ นประเทศ
ปลายทางของผลิ ตภัณฑ์ดังกล่าวที่เป็ นขยะอัน ตรายหรื อขยะมี พิษ เนื่ องจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้วมักมีการส่ ง
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานออกนอกประเทศ เพื่อปั ดภาระที่จะต้อง
ทาการกาจัด หากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวกลายเป็ นขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษ เพราะการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมี
พิษประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายสู ง และมีกระบวนการจัดการที่ยุ่งยาก ภาครัฐจึงควรเร่ งผลักดันให้เกิดกฎหมาย ระเบียบ
หรื อข้อบังคับในการจัดเก็บ รวบรวม และกาจัดผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้ผปู ้ ระกอบการเกิด
ความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพของปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าสู่ โรงงาน รวมถึงดาเนิ นการส่ งเสริ มกลุ่มธุ รกิจรี ไซเคิล
อย่างจริ งจัง ทาให้เกิดการพัฒนาของระบบและกระบวนการรี ไซเคิลที่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงจะช่วยลดผลกระทบที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ และสิ่ ง แวดล้อ มจากสารพิ ษ ที่ ม าจากชิ้ น ส่ ว นเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้
แล้ว
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นมา แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และเครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
(3) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวกับการควบคุมจัดการ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
(4) เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมจัดการผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ อ งใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมกับประเทศไทยและทาให้
กฎหมายสามารถใช้บงั คับได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. สมมติฐานของการศึกษา
การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไม่ใช้แล้วในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายฉบับใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องอาศัยบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงมาใช้บงั คับในเรื่ องดังกล่าว ส่ งผล
ให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดเก็บหรื อจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนี ยมผลิตภัณฑ์ที่
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากผูป้ ระกอบการก็ยงั ไม่มีบทกฎหมายที่นามาใช้บงั คับโดยเฉพาะ อีกทั้งหน่ วยงานที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์
ที่ไม่ใช้แล้ว การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือกรมศุลกากร กรมเจ้าท่า และการท่าเรื อแห่งประเทศไทย อาจ
ทาให้เกิดปัญหาในเรื่ องความชัดเจน การติดต่อประสานงานที่ผิดพลาดหรื อขัดแย้งกัน ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรที่จะมีการ
พิจารณาบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็ นการแสดงว่าจะมีผรู ้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมี
พิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวและกาหนดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเป็ นหน่ วยงานที่ควบคุมดูแลการ
นาเข้าและการส่งออกขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการนาเข้าและส่งออกขยะดังกล่าวได้

4. ผลการศึกษา
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้
แล้ว นั้น กฎหมายไทยที่ บัง คับใช้อ ยู่ใ นปั จจุบันยัง ไม่ มีก ฎหมายฉบับใดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัดการผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ ใช้แล้วโดยตรง แต่ในการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิด
จากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว อาจนากฎหมายบางฉบับมาปรับใช้ได้โดยอนุโลม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 79 ซึ่ งในปั จจุบนั มาตรานี้ก็ยงั ไม่มีสภาพบังคับในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีการออกกฎกระทรวง
โดยวางข้อกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ จึงส่งผลให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่ องดังกล่าวยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเหมือนกับ
กฎหมายของต่างประเทศ อีกทั้งในพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการ
กากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่ งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ แต่ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วนั้น มีความแตกต่างจากขยะมูลฝอยโดยทัว่ ไปเป็ นอย่างมาก ดังนั้น มาตรการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยทัว่ ไปจึงไม่มีความเหมาะสมต่อสภาพและลักษณะของขยะอันตรายดังกล่าว
กฎหมายของประเทศไทยที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ยัง ไม่ มี ค วามเหมาะสมในการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว การบังคับใช้กฎหมายในเรื่ องนี้ปัจจุบนั จะต้องพิจารณา
จากกฎหมายหลายฉบับเพื่อนามาปรับใช้ การที่ตอ้ งนากฎหมายหลายฉบับเหล่านี้ที่มีวตั ถุประสงค์ไม่เหมือนกันมา
ใช้บงั คับจึงไม่เหมาะสม และเกิดความลาบากแก่ผใู ้ ช้กฎหมาย ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรที่จะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วขึ้นบังคับใช้ในประเทศไทยไว้เป็ น
การเฉพาะ เพื่อให้การบังคับ ใช้กฎหมายในเรื่ องนี้ มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด สามารถศึกษาได้จากบทบัญญัติของ
กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ กล่าวคือ อนุ สัญญาบาเซลฯ ยึดหลักความรับผิดชอบของ
ผูผ้ ลิต ในการรับคืนของเสี ยเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมีว ั ตถุประสงค์
เพื่อป้องกันเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม โดยส่ งเสริ ม
ให้มีการนาเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วนากลับมาใช้
ใหม่ กาหนดให้ผผู ้ ลิตต้องรับผิดชอบในการรับคืนขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษเพื่อนาไปรี ไซเคิลหรื อกาจัดโดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมี
สองฉบับด้วยกัน คือระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบว่าด้วยการจากัด
การใช้สารที่ เป็ นอันตรายบางชนิ ดในผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ มี ลกั ษณะเป็ นการกาหนด
มาตรฐานหรื อเป้ าหมายที่มีผลผูกพันประเทศสมาชิ กให้ตอ้ งปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานหรื อเป้ าหมายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด แต่ให้อิสระแก่ประเทศสมาชิ กในการเลือกใช้กฎหมายหรื อระเบียบ หรื อวิธีการตามความ
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เหมาะสมในแต่ละประเทศ โดยทัว่ ไปจะต้องมีการตรากฎหมายหรื อกฎระเบียบภายในเพื่อใช้บงั คับกับประเทศ
ของตนเองต่อไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้นาเข้าและส่งออกขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนการแบ่งแยกความแตกต่างของการนาเข้าขยะ
ดังกล่าว คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับมอบหมายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2546 ถือเป็ นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และกรมควบคุมมลพิษ
ในฐานะที่เป็ นศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ตามอนุสัญญาบาเซลฯ ที่จะต้องดาเนินการตามวิธีการในการนาเข้า
และการส่งออกขยะอันตรายดังกล่าว เพราะถือว่าเป็ นการนาเข้าและการส่งออกของเสี ยอันตราย ดังนั้น โครงสร้าง
หน่ ว ยงานในการควบคุ ม การน าเข้า และการส่ ง ออกขยะของประเทศไทย จึ ง มี ล ัก ษณะที่ ใ ห้ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในด้านการใช้อานาจหน้าที่เพื่อควบคุมการนาเข้าและการส่ งออก
และให้ กรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็ นผูป้ ระสานงาน โครงสร้ างหน่ วยงานของประเทศไทยแตกต่ า งจากเครื อ รั ฐ
ออสเตรเลีย และสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ นอกจากจะให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
อนุญาตการนาเข้าและส่ งออก ตลอดจนการแบ่งแยกความแตกต่างของการนาเข้าขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิด
จากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมยัง
มีหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน ตามอนุสัญญาบาเซลฯ ในการนาเข้าและการส่งออกขยะอันตรายดังกล่าว
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของเครื อรัฐ
ออสเตรเลี ย พบว่ าหน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกาจัด ขยะขยะอัน ตรายหรื อ ขยะมี พิ ษ ที่ เ กิ ดจากผลิ ต ภัณฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วของเครื อรัฐออสเตรเลียมีความชัดเจนและมีความคล่องตัว
กว่าการกาจัดขยะของหน่วยงานกาจัดขยะของประเทศไทย เพราะได้มีการกาหนดให้หน่วยงานเดียวเป็ นผูค้ วบคุม
กากับดูแล และจัดการทั้งหมด ยกตัวอย่าง เช่น ในเครื อรัฐออสเตรเลียมีสภาคอมมอลเวลท์บงั คับในเรื่ องกฎหมาย
คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติของเสี ยอันตราย (กฎเกณฑ์ในการนาเข้าและส่ งออก) ค.ศ. 1989 เป็ น
กฎหมายที่ กาหนดกฎเกณฑ์เ กี่ ยวกับ การน าเข้าและการส่ ง ออกของเสี ย อันตรายของเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ยไม่
ครอบคลุมถึงการนาเข้าและการส่งออกขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้
แล้วที่ยงั ไม่หมดอายุการใช้งาน เพื่อใช้ซ้ าในรู ปสิ นค้าที่ใช้แล้ว หรื อสิ นค้ามือสอง แต่เพื่อป้องกันการลักลอบการ
นาเข้าหรื อการส่งออกขยะที่หมดอายุเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรื อนากลับมาใช้ใหม่ หรื อกาจัด โดยแอบแฝง
ว่าเป็ นการนาเข้า หรื อการส่ งออกขยะเพื่อใช้ซ้ า กรมสิ่ งแวดล้อมและมรดก (Department of the Environment and
Heritage) จึงออกหลักเกณฑ์ในการส่ งออกและการนาเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Criteria for the Export
and Import of Used Electronic Equipment) โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการนาเข้าหรื อส่งออกขยะเพื่อใช้ซ้ า ต้องปฏิบตั ิ
ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าเป็ นต้องการนาเข้าหรื อส่งออกขยะที่เป็ นของเสี ยอันตราย และต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว

5. สรุป
จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว ผู ้เ ขี ย นได้ ศึ ก ษาถึ ง ร่ างกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศไทย ได้ แ ก่
ร่ างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. …. ร่ างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และร่ างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และการจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนี ยมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... ได้หยิบยกเอาหลักความรับผิดชอบของผูผ้ ลิ ต
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เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ มาบัญญัติเป็ นกฎหมายไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในแต่ละร่ างกฎหมาย
ดังกล่าวนั้นมีเหตุผลในการร่ างกฎหมาย กล่าวคือร่ างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. .... มี
เหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย คือกฎหมายสิ่ งแวดล้อมของไทยส่ วนใหญ่ยงั คงเน้นมาตรการกากับและควบคุม
เป็ นหลัก ทาให้ขาดประสิ ทธิภาพในการควบคุมมลพิษให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตในสิ่ งแวดล้อมที่
ดี นอกจากนี้ การใช้มาตรการการคลัง เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมยังช่วยให้มีการนาผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนภายใน ทาให้ผูก้ ่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัด การสิ่ ง แวดล้อ มตามหลัก การผู ้ก่ อ มลพิ ษ เป็ นผู ้จ่ า ย และร่ า งพระราชบัญ ญัติ ก ารจัด การซากผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติน้ ีมีกลไกที่จะป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหล
ของโลหะหนักและสารพิษไปสู่ สิ่งแวดล้อม ซึ่ งจะเป็ นการรักษาสุ ขภาพของประชาชน การมีกลไกกระตุน้ ให้เกิด
การคัด แยกชิ้ น ส่ ว นหรื ออุ ป กรณ์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการน ากลับ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ อี ก ทั้ง ในร่ าง
พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. .... ได้บญ
ั ญัติหลักการและกรอบในการใช้มาตรการการ
คลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม 6 ประเภท อันรวมถึ งมาตรการภาษีและค่าธรรมเนี ยมเพื่อสิ่ งแวดล้อม และให้อานาจแก่
รัฐบาลในการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดเก็บ และจัดการเงินรายได้
จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่ งแวดล้อม คือร่ างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการจัด
การเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... ถือเป็ นกฎหมายลูกของร่ างพระราชบัญญัติมาตรการการคลัง
เพื่อสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. .... เพื่อให้สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมเมื่อใช้แล้ว และนาเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์กลับคืนมาจัดการกับผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว
ผูเ้ ขียนเห็นด้วยกับบทบัญญัติในร่ างกฎหมายของประเทศไทยทั้ง 3 ร่ าง เพราะจากการศึกษาวิเคราะห์ที่
กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เนื้อหาในแต่ละมาตราที่ผเู ้ ขียนได้ศึกษาจะมีวิธีการจัดการในเรื่ องของ
ความรับผิดของผูผ้ ลิตที่มีต่อสิ นค้าเมื่อได้ขายไปแล้ว และสิ นค้า นั้นกลายเป็ นขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษ อีกทั้ง
ผูผ้ ลิตจะต้องเข้ามามีบทบาทมากกว่าที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั เช่น ผูผ้ ลิตควรจะต้องรับผิดชอบอย่างน้อยในค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ การเก็ บ ขน บ าบัด การน ากลับ มาใช้ใ หม่ และการก าจัด ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า และเครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไ ม่ใช้แล้วจากครั วเรื อนที่ ได้นามาส่ งคืนไว้ ณ สถานที่ รับคืน ไม่ใช่ ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ ของ
กองทุ น เพี ย งผู ้เ ดี ย ว อี ก ทั้ง ผู ้ผ ลิ ต ควรต้อ งจัด หาหลัก ประกัน ด้า นการเงิ น เมื่ อ วางจ าหน่ า ยสิ น ค้า ประเภท
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็ นการแสดงว่าจะมีผรู ้ ับผิดชอบเรื่ องค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
อันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว นอกเหนือไปจากหน้าที่ในการจ่ายค่าธรรมเนียผลิตภัณฑ์อนั
ไม่เป็ นการเฉพาะเจาะจง และต้องแสดงเครื่ องหมายชัดเจนไว้บนผลิตภัณฑ์เพื่อทาให้ทราบว่าสิ นค้านั้นมาจาก
ผูผ้ ลิตรายใดด้วย และควรต้องให้ มีการจัดทาทะเบียนผูผ้ ลิต และจัดเก็บข้อมูลรายปี เกี่ยวกับปริ มาณ และประเภท
ของผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ที่ออกวางจาหน่ ายที่จดั เก็บได้ท้ งั หมด และที่นากลับมาใช้อีก
นามารี ไซเคิล และนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลและแบ่งความรับผิดชอบให้แก่ผผู ้ ลิตแต่ละรายได้
ในเรื่ องของหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมการจัดการขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วแตกต่างจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยที่มี 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือ
กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า การท่าเรื อแห่งประเทศไทย อาจมีผลเสี ยเพราะขั้นตอนกระบวนการขออนุญาตการนาเข้า
และส่ งออกขยะดังกล่าว เช่น การขนส่ ง การเคลื่อนย้ายที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอานาจหน้าที่ของหลายหน่ วยงาน
นอกเหนือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ การดาเนินงานให้สอดคล้อง และประสานงาน
บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกันจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น รวมถึงการตรวจภายหลังจากที่นาเข้าหรื อภายหลังจากการ
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ส่ งออกด้วย หากไม่มีการดาเนิ นการให้สอดคล้องและประสานงานก็จะให้การตรวจดังกล่าวกระทาได้ยากขึ้น
ดังนั้น การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบอาจเกิดปั ญหาในการติดต่อประสานงานที่ผิดพลาด หรื อ ขัดแย้งกันเอง
ได้จึ ง ควรก าหนดให้ก รมโรงงานอุ ตสาหกรรมเข้า มามี บทบาทในการตรวจสอบร่ ว มกัน กับหน่ ว ยงานทั้ง 3
หน่วยงาน โดยทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวจะต้องรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบถึงการขออนุญาตนาเข้า
และส่ ง ออกขยะอัน ตรายและขยะมี พิ ษ ที่ เ กิ ด จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง กล่ า วด้ว ย เ พราะกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
ปฏิบตั ิงานในฐานะหน่วยงานผูม้ ีอานาจ ทาหน้าที่รับแจ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ข้ามแดนของของเสี ยอันตราย
หรื อของเสี ยอื่น และให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบสนองต่อการแจ้ง และอนุ ญาตหรื อควบคุมการนาเข้าของเสี ย
อันตรายตามที่ กาหนด โดยกาหนดเพิ่มเติ มการเข้าไปตรวจสอบในประกาศกรมโรงงานอุต สาหกรรม เรื่ อง
เงื่อนไขในการอนุญาตให้นาเข้าเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้แล้วที่เป็ นวัตถุอนั ตรายเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

6. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วใน
ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอแนะในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1) การที่ ป ระเทศไทยใช้ บ ทบัญ ญัติ ใ นเรื่ องการจัด การผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า และเครื่ องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วเป็ นไปในรู ปแบบการใช้บทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติ ว ัต ถุ อ ัน ตราย พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 แต่ กฎหมายดัง กล่ าวไม่ สามารถแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ าวได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงเรื่ องการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยได้มีการยกร่ างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวไว้ 3 ฉบับ คือ
ร่ าง
พระราชบัญ ญัติ ม าตรการการคลัง เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม พ.ศ. …. ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ก ารจัด การซากผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และร่ างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และการจัดการเงิน รายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ....
แต่ในปั จจุบนั ร่ างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ก็ยงั ไม่ได้ถูกนาออกมาบังคับใช้แต่อย่างใดในแต่ละฉบับนั้นก็ยงั
อยู่ในขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการจัดให้มีระบบความรับผิดชอบและการชดใช้ความเสี ยหายอย่าง
เพียงพอ และโดยพลันตามพันธกรณี ของอนุ สัญญาบาเซลฯ ดังนั้น จึงเป็ นการดีที่ประเทศไทยต้องประกาศใช้
บังคับร่ างกฎหมายดังกล่าวเพื่อน าหลักเกณฑ์ในอนุ สัญญาบาเซลฯ เข้ามาใช้บังคับเป็ นกฎหมายภายในของ
ประเทศ จึงจะทาให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปั ญหาขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้
อย่างมีระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) การจัดเก็บหรื อจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่
มีกฎหมายใด ๆ ในประเทศไทยที่เข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บหรื อจัดการเงินดัง กล่าวที่ได้เก็บกับผูป้ ระกอบการ
จากการการศึ กษาร่ างพระราชกฤษฎี กากาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่ อ นไข และการจัด การเ งิ น รายได้จ าก
ค่าธรรมเนี ยมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... ถือเป็ นร่ างกฎหมายที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมในการใช้บงั คับกับการ
จัดการผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ ก ส์ ที่ไม่ใช้แล้ว มากที่ สุดในขณะนี้ แต่ร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวก็ยงั มีลกั ษณะเป็ นเพียงกฎหมายลูก เท่านั้น หากกฎหมายแม่คือร่ างพระราชบัญญัติมาตรการการ
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คลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. …. และร่ างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ยังไม่มีความแน่นอนในการประกาศใช้
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอันตรายหรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วนั้น การให้ 3 หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ คือกรมศุลกากร กรมเจ้าท่า การท่าเรื อ
แห่ งประเทศไทย ช่ วยกันกากับดู แลทาให้เกิ ดปั ญหาในเรื่ องความชัดเจน ปั ญหาในการติ ดต่อประสานงานที่
ผิดพลาดหรื อขัดแย้งกันเองได้ และความคล่องตัวในการทางานเพราะขั้นตอนกระบวนการการขออนุญาตนาเข้า
และส่ งออกขยะอันตรายดังกล่าวเกี่ยวข้องและอยู่ในอานาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน ผูเ้ ขียนเห็นว่า ต้องให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบร่ วมกันกับหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน โดยทั้ง 3 หน่วยงาน
ดังกล่าวจะต้องรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบถึงการขออนุญาตนาเข้าและส่ งออกขยะอันตรายและ
ขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวด้วย เพราะกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบตั ิงานในฐานะหน่วยงานผูม้ ีอานาจ
ทาหน้าที่รับแจ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสี ยอันตรายหรื อของเสี ยอื่น โดยกาหนดเพิ่มเติมการเข้า
ไปตรวจสอบในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ อง เงื่อนไขในการอนุ ญาตให้นาเข้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็ นวัตถุอนั ตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 โดยเพิ่มเติมในข้อ
2.5 กาหนดว่า
“การนาเข้าเพื่อการใช้ซ้ า การนาเข้าเพื่อการซ่อมแซม การนาเข้าเพื่อดัดแปลง และการนาเข้าเพื่อคัดแยก
หรื อแปรสภาพชิ้นส่ วนอุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้แล้ว ให้กรมศุลกากร
กรมเจ้าท่า การท่าเรื อแห่งประเทศไทยนั้นจัดทารายงานในการตรวจสอบ พิจารณาอนุญาตให้มีการนาเข้า ส่งออก
ขนถ่ายของเสี ยอันตราย หรื อพิจารณาอนุญาตการจอดเรื อเทียบท่าและการขนถ่ายของเสี ยอันตรายให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้มีการอนุญาตหรื อการกระทาดังกล่าวขึ้น”
เพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการนาเข้าและการส่ งออกขยะอันตราย
หรื อขยะมีพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถตรวจสอบการ
นาเข้าและส่งออกขยะอันตรายดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหามาตรการทางกฎหมายและการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ (Biometrics) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีทางด้านชีวมาตรที่ใช้เพื่อตรวจวัดคุณลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล ปั จจุบนั การใช้ไบโอเมตริ กซ์ในการทาธุ รกรรมต่าง ๆ อาจเสี่ ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล เจ้าของ
ข้อมูลและอาจง่ายต่อการละเมิดและสู ญเสี ยทรัพย์สิน จากการเปรี ยบเทียบพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ระหว่างกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายของสหภาพยุโรป พบว่า สหภาพยุโรปให้การคุม้ ครอง
ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์เป็ นกรณี พิเศษ โดยกฎหมายมุ่งเน้นเรื่ องสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Right to privacy) รวมทั้งมาตรการ
ความมัน่ คงปลอดภัยตามหลัก “สิ ทธิ ที่จะขอลบข้อมูล” (Right to erasure) หรื อ “สิ ทธิ ที่จะถูกลืม” (Right to be
forgotten) ภายหลังการลบ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาในด้านการจัดการความปลอดภัยประเภทข้อมูลไบโอ
เมตริ กซ์ (Biometrics Data) รวมทั้งมาตรการในการรรวบรวม การเก็บรักษา การประมวล และการทาลายข้อมูลไบ
โอเมตริ กซ์ เพราะหากข้อมูลรั่วไหล ผูใ้ ช้บริ การคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Reset password) ใหม่ ได้อย่างการตั้ง
ค่าตัวเลขในรู ปแบบเดิมได้ ด้วยเหตุน้ ี ประเทศไทยควรมีมาตรการในการให้ความคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวใน
ข้อ มู ล ไบโอเมตริ ก ซ์ อ ย่ า งเข้ม งวด และผู ้เ ขี ย นเสนอแนะแนวทางแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค านิ ย ามศัพ ท์ “ข้อ มู ล ทาง
พันธุกรรม” และ “ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์” เพื่อให้ครอบคลุมถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภทและสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิของสากล
คาสาคัญ: ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน สิ ทธิที่จะถูกลืม

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการติดต่อสื่ อสาร ข้อมูล ส่ วนบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ถูกนามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การสื บค้นข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การรับ หรื อการส่ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคล จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้ง่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ อ่อนไลน์ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภคตกอยู่ในความครอบครองของผูใ้ ห้บริ การจานวนมาก ทั้งนี้ เพราะการนาเทคโนโลยีไบโอเมตริ กซ์มาใช้
ในการระบุตวั ตนของบุคคลเพื่อปลดล็อคแอปพลิเคชัน โดยไม่ตอ้ งใส่ รหัส (Password) เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า
ม่านตา หรื อพฤติกรรมเฉพาะตัว โดยนาสิ่ งเหล่านั้นมาเปรี ยบเทียบกับเอกลักษณ์ที่ได้ แล้วทาการบันทึกไว้ใน
ระบบฐานข้อมูล เพื่อนาข้อมูลไปใช้การทาธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร หรื อการให้บริ การ
ของภาครัฐ หรื อภาคเอกชนที่อาจทาข้อมูลการรั่วไหล หรื ออาจมีการนาข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้งานโดยมิชอบ
หรื อไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสี ยก่อน หรื อแม้จะได้รับความยินยอมแล้วก็ตาม ก็อาจมีการนาไปใช้
เกินขอบวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ จนอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของข้อมูลและระบบได้ จึงต้อง
อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว ในข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ (มัณฑณา ศรี พงษ์พนั ธ์,
2561)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 ในปัจจุบนั
ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะที่ อยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานรั ฐเท่านั้น แต่ มิได้ให้การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นครอบครองของหน่วยงานเอกชนและบุคคล หากมีการละเมิดเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลส่ วนใหญ่การสื บพยานหลักฐานต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 54 จึงไม่สอดคล้องกับสิ ทธิ ส่วนตัวของบุคคล ซึ่ งผูเ้ สี ยหายมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานนาสื บใน
ชั้นศาลเพื่อพิสูจน์หาตัวผูก้ ระทาการละเมิดข้อมูลของตน
ผูว้ ิ จัย พบว่ า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยัง มิ ไ ด้มี ม าตรการป้ องกันความ
ปลอดภัย ประเภทข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ มีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่ายต่อความรู ้ สึก ใน
การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย การเข้าถึง การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวนี้ ถือเป็ นหลักการพื้นฐานในบทบัญญัติ
ของกฎหมายในการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ วนบุคคล ปรากฏว่ า หลักการตาม มาตรา 24 ห้ ามมิ ใ ห้ผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคลทาการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่ เพื่อ “ประโยชน์สาธารณะ หรื อ การใช้อานาจรัฐ”
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รวมถึงการ “ปฏิบตั ิตามกฎหมาย” ที่ได้มอบหมายให้แก่ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลกระทาได้ ข้อยกเว้นนี้ อาจ
ส่ งผลกระทบในเรื่ องการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐในการบังคับเก็บข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ และหากข้อมูล
รั่วไหลเจ้าของข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาแนวความคิด กับทฤษฎีเกี่ยวกับกับ มาตรการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัว ในข้อมูล ไบโอ
เมตริ กซ์ ภายใต้กฎหมายไทย
(2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความยินและการถอนความยินยอมในการใช้ขอ้ มูลไบโอเมตริ กซ์
(3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักสิ ทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten)
(4) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเป็ นส่วนตัวในข้อมูลไบโอเมตริ กซ์

3. สมมติฐานของการวิจัย
ตั้งอยูบ่ นสมมติฐานอันเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล การ
เก็บ รวบรวม เปิ ดเผย ใช้ หรื อ ทาลายข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ดังนั้น ข้อยกเว้นในการเผยแพร่ ขอ้ มูลไบโอเมตริ กซ์
โดยการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2562 จึงต้องคานึงถึงความเสี่ ยงในการเข้าถึง
ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์และทาลายข้อมูลเมื่อหมดวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลภายหลังการลบ
ข้อมูล หรื อสิ ทธิที่จะถูกลืม (Right to be forgotten)

4. ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาและมาตรการเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยในความเป็ นส่ วนตัวในข้อมูล ไบโอ
เมตริ กซ์ (Biometrics) จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ เฉพาะกรณี มาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา
และกฎหมายภายในของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

5. วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึ กษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยวิเคราะห์มาตรการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัว ใน
ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ จากบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหรื อกฎหมายอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย
และของต่างประเทศ โดยเฉพาะพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมู ล ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ Regulation (EU)
2016/679 Regulation (EU) 2018/1725 (GDPR) Biometric Information Privacy Act 2008 (BIPA) รวมทั้ง บทความ
ทางวิชาการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6. ผลการวิจัย
คาว่า “ข้อมูลส่ วนบุคคล” ปรากฎอยู่ใน พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540
วางหลักไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของบุคคล ชื่อ เลขหมาย รหัส หรื อลักษณะอื่นใดที่ทา
ให้รู้ตวั ผูน้ ้ นั ได้ และพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ได้ว่างหลักไว้ในทานองเดียวกัน
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ว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ทาให้สามารถระบุตวั ของบุคคลนั้นได้ ตามมาตรา 6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายสหภาพ
ยุโ รป ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลให้ รวมถึ ง ข้อ มู ล ไบโอเมตริ กซ์ (Biometric Data) ซึ่ ง ถู กจ าแนกประเภทอย่างชัดเจน
โดยกฎหมายได้อ ธิ บ ายการใช้ เ ทคโนโลยี (Biometrics) ทั้ง ในเชิ ง กายภาพ (Physical Characteristics) เช่ น
ลายนิ้ วมื อ ใบหน้า ม่านตา เป็ นต้น และ พฤติ กรรม (Behavioral Biometrics) เช่ น ลายเซ็ น การพิมพ์ การเดิ น
เป็ นต้น รวมถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า “ความเป็ นส่ วนตัว” จะครอบคุลมถึงสิ ทธิ หลายประการ แต่ความเป็ นส่ วนตัวที่
นานาประเทศต่างให้ความสาคัญอย่างยิ่ง คือ “ความเป็ นส่ วนตัวในข้อมูลส่ วนบุคคล” ทั้งนี้ เทคโนโลยีไบโอ
เมตริ กซ์ ถู กน ามาใช้เ ป็ นผลิ ต ภัณฑ์เ ชิ ง พาณิ ชย์ (นัย นา มาแสง, 2551) เนื่ อ งจากเจ้าของข้อ มู ล สามารถกรอก
แบบฟอร์ มข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทาธุรกรรมต่าง ๆ (ธาริ ณี มณี รอด, 2559) จึงจัดเก็บ
ข้อมูลได้ปริ มาณมาก (Big data) โดยข้อมูลเหล่านี้ เรี ยกว่า (Customer identifiable) ที่อาจถูกลักลอบใช้ขอ้ มูลเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกรรมการเงิน หรื อลักลอบเข้าระบบข้อมูลส่วนตัวของผูอ้ ื่นเพื่อบิดเบือนหรื อเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าในทางทุจริ ต หรื อการแทรกแซงข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คานึงถึง
สิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (นัยนา มาแสง, 2551) จึ ง
ทาการศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ กฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปและกฎหมาย BIPA ของสหรัฐอเมริ กา
ดังนี้
6.1 มาตรการคุ้ ม ครองความเป็ นส่ วนตั ว ของข้ อ มู ล ไบโอเมตริ ก ซ์ ภายใต้ ก ฎหมายไทยควรจะมี
ความหมายอย่างไร
การให้คานิยามศัพท์ไว้เฉพาะคานั้น หรื อการจากัดความหมายที่แน่นอนของคาศัพท์เพื่อต้องการจากัด
ความหมายให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ไม่ครอบคลุมกว้างเกินไป
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมีความเข้าใจตรงกัน จึงจาเป็ นต้องให้คานิ ยามความหมายประเภทข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ซึ่ งเป็ น
ข้อมูลที่ มีความอ่อนไหวง่ายต่อความรู ้ สึกที่ต้องระมัดระวัง ในการเก็บรวบรวมโดยต้องได้รับความยินอมจาก
เจ้าของข้อมูลก่อน เว้นแต่ กฎหมายให้กระทาได้
ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation 2018: GDPR) โดยบัญญัติคา
นิ ยาม “ข้อมูล ไบโอเมตริ กซ์ ” เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมีความเข้าใจว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกิดจากการประมวลผลทาง
เทคนิ คเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของบุคคลในการยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนและจาแนกประเภทของ
ข้อมูล ตาม Article 3 (18) (วรรณรั ชชา ทรั พย์รดาพัดชา, 2558) และมาตรการป้ องกัน การประมวลผลโดยต้อง
คานึงถึงความเสี่ ยงสิ่ งที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคล (อรรถกร สุ ขปุณพันธ์, 2560) ในหมวดหมู่พิเศษเฉพาะ ตาม Article
10 ซึ่งห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ เว้นแต่ จะต้องอยูภ่ ายใต้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
ตาม Article 7 หรื อ เว้น แต่ ก ฎหมายให้ อ านาจกระท าได้ต าม Article 10 วรรคสอง การบัง คับ ใช้ก ฎหมายนี้
ครอบคลุมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลหลายประเภท เช่น ชื่ อ ตาแหน่ งที่ต้ งั (Location) หมายเลข (IP Addresses) คุกกี้
(Cookies) และข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรต่าง ๆ ได้ติดตามพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การเมื่อเข้าอินเทอร์เน็ต
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ของสหรั ฐอเมริ กา (Biometric Information Privacy Act
2008: BIPA) โดยบัญญัติคานิยาม “ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์” ซึ่ งไม่คานึงถึงวิธีการใด ๆ ที่สามารถระบุตวั บุคคลได้
ด้วยข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ และจาแนกประเภทของข้อมูลอย่างชัดเจน โดยห้ามซื้ อขาย หรื อเปิ ดเผยข้อมูล และต้อง
ทาลายทันทีเมื่อหมดวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะละเมิดข้อมูลและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อน ตาม 740 ILCS 14/15 (b) เว้นแต่ ข้อยกเว้นภายใต้คาจากัดความ ตาม Section 10 แห่ งพระราชบัญญัติ
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ทางกายวิภาคแห่ งรัฐอิลลินอยส์ โดยควบคุมการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ในกรณี พิเศษ ตาม 740
ILCS 14/10 จึงใช้บงั คับกับองค์กรธุ รกิจในสหรัฐอเมริ กาที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจใด ๆ ก็ตามที่นาเสนอสิ นค้า หรื อ
บริ การให้กบั สหภาพยุโรป หรื อติดตามพฤติกรรมของบุคคลในสหภาพยุโรปอาจอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของ GDPR
จึงต้องประกาศนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้งตั้งแต่ครั้งแรกเริ่ มใช้และได้รับความยินยอม
ดังนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า คานิยามในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 จาเป็ นต้อง
ให้คานิ ยามความหมายประเภทข้อมูลไบโอเมตริ กซ์เพื่อไม่ให้ครอบคลุมกว้างจนเกินไป และจาแนกประเภท
ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ซึ่ งอาจมีผลกระทบในการประมวลผลข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ หรื อการจัดเก็บรวบรวมหรื อไม่
ความแตกต่างระหว่างคานิยามของกฎหมาย GDPR และกฎหมายของ BIPA ก็คือ บัญญัติตานิยามเพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
เข้าใจความหมายและประเภทของข้อมูล ไบโอเมตริ กซ์ เพื่อระมัดระวังในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่
อ่อนไหวมาก ๆ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อความรู ้สึกของประชาชน โดยระบการต้องแจ้งเตือนในการให้ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่ มใช้
6.2 หลั ก ความยิ น ยอม (Consent) และถอนยิ น ยอม (Withdraw of Consent) ข้ อ มู ล ไบโอเมตริ ก ซ์
(Biometrics)
หลักความยินยอมเป็ นเงื่อนไขว่าการขอความยินยอมจะต้องมีลกั ษณะที่แยกออกจากเรื่ องอื่นในเอกสาร
อย่างชัดแจ้ง มีรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หรื อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความ
ยินยอมอย่างเสรี หรื อไม่ ซึ่ งต้องพิจารณาว่าการให้ความยินยอมถูก ผูกเป็ นเงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อ
การให้บริ การของผูค้ วบคุมข้อมูลหรื อไม่ ต้องมิใช่การยินยอมโดยอัตโนมัติ ซึ่ ง พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคสอง โดยบัญญัติ “เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมได้” ซึ่ งมีเจตนา
ให้ถือว่าเป็ นการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล “โดยปริ ยายได้” หรื อไม่ (นริ นทร์ จุ่มศรี , 2555) โดยหลัก
เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ก่อน และผูค้ วบคุมต้องแจ้งเตือนการให้ความยินยอมตั้งแต่ครั้งแรก
เท่านั้น กล่าวคือ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนโดยอิสระ ว่าเห็นด้วย หรื อไม่ ในการปฏิบตั ิตามสัญญา
มิ ใช่ การให้ความยินยอมโดยปริ ยาย และต้องแจ้งผลกระทบในการถอนความยินยอมให้เจ้าข้อมูลทราบก่อน
หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะดาเนินการใด ๆ ได้ตลอดเวลา
หลัก ความยิ น ยอม (Consent) ของกฎหมาย (General Data Protection Regulation) นั้ น ก าหนดให้
ผูค้ วบคุมต้องประกาศแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องในการให้ความยินยอมไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ และ
ต้องนาเสนอให้เห็นได้ชัดเจนในการให้บริ การธุ รกรรมนั้น ๆ โดยไม่จากัดว่าจะอยู่ในรู ปแบบเอกสาร (Paper form) หรื ออิเล็กทรอนิกส์ (E- form) หรื อรู ปแบบใด ๆ จะต้องมีลกั ษณะที่แยกออกจากเรื่ องอื่นในเอกสารอย่างชัด
แจ้งมีรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตาม Article 7 (2) เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลต้องได้
ให้ความยินยอมอย่างเสรี หรื อการให้ความยินยอมเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาในการให้บริ การของผูค้ วบคุมข้อมูล
หรื อไม่ ตาม Article 7 (4) หรื อสิ ทธิในการขอย้ายข้อมูลไปให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลรายอื่น (The right to data
portability) ตาม Article (20) หากข้อมูลใดไม่เกี่ยวข้องให้ถือว่าเป็ นการละเมิดกฎข้อบังคับตาม Regulation (EU)
2018/1725 Article 7 และต้องแจ้งผลกระทบในการก่อนถอนความยินยอมเมื่อไม่ประสงค์ทาธุรกรรมต่อไป ตาม
Regulation (EU) 2018/1725 Article 7 (3)
หลักความยินยอม (consent) ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ (Biometric Information
Privacy Act 2008: BIPA) ต้อ งแจ้ง ตั้ง แต่ ค รั้ งแรกเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและห้ า มมิ ใ ห้ อ งค์กรต่ าง ๆ ที่ มี ข้อ มู ล
ส่ วนบุคคลเปิ ดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เสี ยก่อน โดยต้องแจ้ง “ล่วง” หน้าเป็ น
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ลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บและการทาลายข้อมูลไบโอเมตริ กซ์อย่างถาวรเมื่อไม่ประสงค์ ตาม 740
ILCS 10/15 (b) โดยต้องแจ้งผลกระทบก่อนถอนความยินยอม หลักความยิมยอมต้องการได้รับความยิมยอมมิใช่
เพียงแค่ “แจ้ง” หากองค์กรผูใ้ ห้บริ การไม่แจ้งขอความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่เจ้าของข้อมูล
ทราบก่อน หากมีการละเมิดก็เพียงพอที่จะนาคดีข้ ึนสู่ ศาล แม้ว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากการไม่แจ้งความยินยอมดังกล่าวนั้นก็ตาม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของ GDPR และกฎหมายของ BIPA หลักความยินยอมผูใ้ ห้บริ การต้องแจ้ง
ข้อมูลในการขอความยินยอมเป็ นลายลักษ์อกั ษรต้องระบุวตั ถุประสงค์เจาะจงชัดเจนและแจ้งผลกระทบตั้งแต่ครั้ง
แรกที่เริ่ มใช้ โดยเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมอย่างอิสระและสามารถถอนความยินยอมได้ตลอด โดยห้ามมี
ระบบบังคับยินยอมอัตโนมัติ ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มิ ได้มีการระบุถึง
การแจ้งเตือนรายละเอียดการขอความยินยอมตั้งแต่ครั้งแรกและแจ้งผลกระทบในการถอนความยินยอมแก่เจ้าของ
ข้อมูลทราบ “ก่อน” ล่วงหน้า หรื อขณะให้ความยินยอม จึงอาจทาให้ผใู ้ ห้บริ การไม่แจ้งเตือนการขอความยินยอม
และผลกระทบการถอนความยินยอม หรื ออาจแจ้งภายหลัง หรื อแจ้งเมื่อใดก็ได้น้ นั หรื ออาจละเลยในการแจ้ง
เตือนในการขอความยินยอมและเรื่ องผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น ตาม มาตร 19
6.3 มาตรการในการบังคับใช้ กฎหมายโดยเฉพาะอย่ างยิ่งระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลซึ่งจะเป็ นไป
ตามหลักสิทธิที่จะถูกลืม Right to be forgotten
การรบกวนสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่ข้ นึ อยู่กบั ระบบของ
ผูใ้ ห้บริ การ อาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลและไม่คานึงว่าจะมีการใช้ขอ้ มูลในครั้ง
ต่อไปจะเกิดขึ้นหรื อไม่ ซึ่งปัจจุบนั เป็ นยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information society) ที่ขอ้ มูลอยูใ่ นระบบออนไลน์
ที่ถูกรวบรวม (Collected) จัดเก็บ (Stored) และประมวลผล (Processed) อย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติบนเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตที่สามารถสื บค้นได้ง่าย (Searchable) ด้วยเหตุน้ ี จะกระทาอย่างไรให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลถูกจดจาใน
ระบบออนไลน์ น้อ ยที่ สุ ด (Digital footprint) และเป็ นธรรม หรื อ “สิ ท ธิ ที่ จ ะถู ก ลื ม ” (Right to be forgotten)
ภายหลังการลบ (อธิพร สิ ทธิธีรรัตน์, 2558)
โดยกฎหมายของ (General Data Protection Regulation) นั้น ผูค้ วบคุมต้องแจ้งขออนุ มตั ิการใช้ข้อมูล
ก่อนนาไปประมวล ตาม Article 6 รวมถึงสิ ทธิ เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในขณะที่การประมวลผล
ยังคงดาเนินตามระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลประเภทข้อมูลอ่อนไหวง่ายเพิ่มเติมต้องปฏิบตั ิ
ต้องจากัดวัตถุประสงค์ และระยะเวลาจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว หรื อ “สิ ทธิ ที่จะ
ถูกลืม” (Right to be forgotten) ภายหลังการลบข้อมูล หรื อประวัติต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ น
ต่อการประมวลผลอีกต่อ หรื อเจ้าของข้อมูลได้ขอยกเลิกความยินยอมที่เคยได้ให้ไว้ และไม่มีเหตุอนั ชอบด้วย
กฎหมายอื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ ความความคุ้ม ครองในการประมวลผลข้อ มู ล ต่ อ ไป โดยเจ้า ของข้อ มู ล ได้ค ัด ค้าน
การประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายนั้น หรื อมีความจาเป็ นต้องลบตามกฎหมายตาม Article 17
เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นถูกลืมไปเสี ยจากระบบ และสิ่ งใดบ้างที่ควรจะถูกลบเลือนไป (how to remember less
and what should be forgotten) ตาม Article 17 วรรคสอง โดยกาหนดหน้าที่ให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลให้ดาเนิ นการ
ลบร่ องรอยดิจิทลั หรื อสาเนาที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
แต่ไม่เกิน “ภายใน 1 เดือน” ตาม Article 14 ข้อ 3 (a) (อรรถกร สุ ขปุณพันธ์, 2561)
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ไบโอเมตริ กซ์ ( Biometric Information Privacy Act 2008: BIPA)
โดยกาหนดห้ามหน่ วยงานและองค์กรต่าง ๆ เช่ าซื้ อ หรื อซื้ อขาย หรื อหากาไรจากข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ที่เก็บ

376

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รวบรวมข้อมูลไบโอเมตริ กซ์เพื่อ วัตถุประสงค์ทางการค้าที่อยู่ในความครอบครองของตน โดยผูค้ วบคุมต้องมี
มาตรการแจ้งเตือนการขอความยินยอมให้ทราบล่วงหน้าและแจ้งผลกระทบการถอนความยินยอมล่วงหน้า เพื่อ
เจ้าของข้อมูลสามารถควบคุมการใช้ขอ้ มูลไบโอเมตริ กซ์ขององค์ กรได้ ซึ่ งองค์กรต่าง ๆ จะไม่สามารถรวบรวม
หรื อจัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริ กซ์โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบก่อนได้รับความยินยอมนั้น และหน่วยงานจะต้องพัฒนา
นโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นตารางในการเก็บรักษาและแนวทางในการทาลายข้อมูลไบโอเมตริ กซ์อย่างถาวร
รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลอย่างไรและแจ้งระยะเวลาที่ขอ้ มูลไบโอเมตริ กซ์
จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเมื่อใดจะถูกทาลายอย่างถาวรให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าก่อน แต่ไม่เกินภายใน 3 ปี ขึ้นอยูก่ บั ว่าระยะเวลาใดจะถึงกาหนดก่อน ตาม (740 ILCS 14/15)
ผูว้ ิจัยพบว่า กฎหมายสหภาพยุโรป สหรั ฐอเมริ กา โดยให้ความสาคัญในการคุม้ ครอง “ข้อมูลไบโอ
เมตริ กซ์” ซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวง่ายให้ในอยู่ภายใต้ขอ้ จากัด โดยจาแนก
ประเภทออกจากข้อมูลทัว่ ไปอย่างชัดเจน ซึ่งห้ามมิให้มีการประมวลผล เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
หรื อกฎหมายบัญญัติให้อานาจ เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลถูกเก็บเอาไว้
และประมวลผล ซึ่ ง ผูค้ วบคุมจะต้องแจ้ง ถึ งมี มาตรการที่ เหมาะสมและมาตรการทางเทคนิ คเพื่อความมั่น คง
ปลอดภัย เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่จาเป็ นตั้งแต่จุดเริ่ มต้นใช้ และการเก็บรวบรวม หรื อ
ขอบเขตของการประมวลผลภายในระยะเวลาของการจัดเก็บ และการเข้าถึงจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับ
สิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมูลตาม “สิ ทธิ ที่จะถูกลื ม” (Right to be forgotten) ภายหลังการลบข้อมูล
ปรากฏว่า พระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 มิไดมีมาตรการะบบป้องกันในการระบุการแจ้ง
เตือนตั้งแต่เริ่ มใช้ขอ้ มูล หรื อภายใต้ขอ้ กาหนดข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล การกาหนดถึงระยะเวลาใช้
ชัดเจนในระหว่างการเก็บข้อมูลว่ามีระยะเวลาเท่าใด และมาตรการในการป้องกันการตอบแบบอัตโนมัติ หรื อ
ข้อมูลถูกประมวลผลในระดับไหน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะเวลาเท่าใด
6.4 การแก้ไขปัญหาความเป็ นส่ วนตัวในข้ อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics)
มาตรการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ (Proactive not reactive; preventative not remedial) ในการให้ความคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ให้ถูกนาไปใช้ในทางละเมิ ดสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูล โดยผูใ้ ห้บริ การ หรื อผูค้ วบคุม หรื อ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลต้องมีมาตรการเพียงพอและเหมาะสม เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและกรณี เกิด
เหตุขอ้ มูลรั่วไหล “สิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล” นี้มีตน้ แบบมาจากกฎหมาย (General Data Protection Regulation:
GDPR) ของสหภาพยุโรป โดยกาหนดให้องค์กร หรื อหน่ วยงานใดที่เก็บข้อมูลขอประชาชนในสหภาพยุโ รป
(EU) ที่ ไม่ป ฏิ บัติตามจะถูกปรั บ ในอัตราโทษที่ สูง ดังนั้น เพื่อให้ผูบ้ ริ การตระหนัก ถึ งมาตรการป้ องกันความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของ จึงควรกาหนดหน้าที่องค์กร หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ป้องกันผลกระทบจากกฎหมาย
GDPR ที่อาจเกิดขึ้นด้วย ดังนี้
กฎหมาย (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป โดยมีมาตรการในการป้องกันความ
เป็ นส่ วนตัวขอลผลเมืองในสหภาพยุโรป ตาม Article 32 ของ GDPR หลักสาคัญ คือ “ผูค้ วบคุมต้องมีมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยง” เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดเสมอสาหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่าง
ยิ่ ง เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ข้ นั พื้ น ฐานและเสรี ภ าพที่ ไ ด้รับ การคุ้ม ครองเฉพาะเจาะจงตามข้อ บัง คับตามข้อ บัง คับ (29)
ที่องค์กรต้องทาการแจ้งเตือนระยะการรเก็บรักษาตั้งแต่เริ่ มใช้ขอ้ มูลและผูค้ วบคุมข้อมูลต้องมีหน้าที่การดาเนิ น
ตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้สิทธิ์ เจ้าของข้อมูลเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลได้ตลอด ในกรณี การเก็บเพื่อให้การ
ประมวลผล หรื อสิ ทธิ ที่ไม่อนุ ญาตให้ใช้ระบบการตัดสิ นใจดาเนิ นการอัตโนมัติ (Rights of automated decision
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making and profiling) หรื อ ในท านองเดี ย วกัน ที่ ส่ง ผลกระทบต่อ เจ้าของข้อ มู ล โดยตรง ตาม Article 22 ของ
GDPR หากเกิดความเสี ยหายจากข้อมู ลส่ วนบุคคลรั่วไหลโทษปรับสู งถึง 20 ล้านยูโร หรื อร้อยละ 4 ของรายได้
ทั้ง หมดทั่ว โลกของปี งบประมาณตาม Article 23 ของ (Regulation (EU) 2016/679) และ Article 83 ข้อ 5 และ
กาหนดให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งเตือนข้อมูลรั่วไหลภายใน 72 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ทราบว่ามีการละเมิด
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ (Biometric Information Privacy Act 2008: BIPA) โดยให้
ความสาคัญ ในเรื่ อ งข้อ จ ากัด เฉพาะข้อ มู ล ไบโอเมตริ กซ์ ใ ห้ ไ ด้รั บการลงทะเบี ย น หรื อ ลดรู ป แบบในระบบ
ฐานข้อมูลและเป็ นความลับโดยกาหนดให้องค์กรประกาศนโยบายแจ้งเตือนตั้งแต่เริ่ มใช้ ในการจัดเก็บรวบรวม
และการทาลายรวมถึงป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ แก่เจ้งของข้อมูลทราบล่วงหน้าและแจ้งระยะเวลา
การเก็บรวบ ใช้ เปิ ดเผย หรื อ ทาลายข้อมูลเมื่อหมดวัตถุประสงค์ ภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เริ่ มเก็บข้อมูลไบโอ
เมตริ กซ์ หากข้อมูลรั่วไหลต้องแจ้งเตือนถึงเหตุละเมิด ตาม 740 ILCS 14/15 ให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบ
กฎหมายของรั ฐ อิ ล ลิ นอยส์ ให้ การคุ้มครองข้อ มูล ไบโอเมตริ กซ์ ในความเป็ นส่ วนตัวที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ โดย
ผูเ้ สี ยหายไม่จาเป็ นต้องแสดงความเสี ยหายเพิ่มเติม เพียงแค่สูญเสี ยสิ ทธิ์ ความเป็ นส่ วนตัวในข้อมูลไบโอเมตริ กซ์
ตามกฎหมายก็ถือว่าละเมิดกฎหมายปรับ 1,000 ดอลลาร์ ในความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจริ งและสาหรับความประมาท
โทษปรับสู งถึง 5,000 ดอลลาร์ และสิ ทธิ์ ผูเ้ สี ยหายสามารถเรี ยกค่า เสี ยหายและค่าจ้างทนายความได้ตามความ
เหมาะสม
เมื่ อพิจารณาเปรี ยบเที ยบกฎหมายของ GDPR และกฎหมายของ BIPA ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อภาคธุ รกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนถึงการให้บริ การออนไลน์แก่บุคคลที่อยูใ่ นสหภาพยโรป ทาให้หลาย ๆ ประเทศจะต้อง
ตระหนังถึ ง มาตรการป้ องกัน ปลอดภัยความเป็ นส่ วนตัว ในข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ ซึ่ งเป็ นข้อมูล ลับเฉพาะและ
อ่อนไหวง่าย (Sensitive data) โดยคาถึงสิ ทธิสิของเจ้าของข้อมูล เช่น สิ ทธิที่จะได้รับการแจ้งการเก็บข้อมูล แจ้งใน
การข้าถึง สิ ทธิในการแก้ไข สิ ทธิในการจากัดการประมวลผลข้อมูล สิ ทธิในการถ่ายโอนข้อมูล สิ ทธิในการปฏิเสธ
ไม่ให้ใช้ขอ้ มูล สิ ทธิที่จะไม่ใช้การตัดสิ นใจด้วยวิธีการอัตโนมัติในการประมวลผล สิ ทธิในการลบ อันเป็ นสิ ทธิ ที่
ควรคานึงถึงลาดับต้น ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 มิได้มีมาตรการ
ในการแจ้งเตือนในการขออนุ มตั ิความยินยอมก่อนและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนานเท่าใด รวมทั้ง
มาตรการในการป้องกันการตอบแบบอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะเวลาเท่าใดและสามารถจากัด
การให้ใช้ หรื อ ปฏิ เสธการให้ใช้ขอ้ มูล ของตนได้ ดังนั้น จึ งจาเป็ นส่ งเสริ มการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ภาคธุรกิจให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากลและป้องกันผลกระทบ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย
GDPR ซึ่ งประเทยไทยไม่สามารถหลีเลี่ยงที่จะต้องติดต่อรับส่ งข้อมูลกับสหภาพยุโรปได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องมี
การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย จึงนาไปสู่ขอ้ เสนอแนะ

7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา โดยทา
การเปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ 2562 พบว่า สหภาพยุโรปมุ่งให้การคุม้ ครอง
ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเข้มงวดซึ่ งมีอตั ราโทษปรับสู งถึง 20 ล้านยูโร หรื อร้อยละ 4 ของ
รายได้ท้ งั หมดทัว่ โลก อีกทั้ง หลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษทางอาญา โดยมุ่งเน้นเฉพาะโทษปรับ ทางแพ่งเพื่อให้
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สอดคล้องกับกฎหมายของ GDPR ที่อาจหลีเลี่ยงติดต่อรับส่ งข้อมูลกับสหภาพยุโรป ผูเ้ ขียนขอเสนอแนะควร
แก้ไขพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
(1) โดยกาหนดให้ผูค้ วบคุมข้อมูลมีหน้าที่แจ้งประกาศนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนดาเนิ นการ
ใด ๆ แก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบก่อนและเพิ่มคานิยาม “ข้อมูลไบโอเมตริ กซ์” ไว้ในมาตรา 6 ซึ่ งข้อมูลที่มี
ความละเอียดอ่อน (Sensitive Data Information) และเป็ นข้อมูลลับเฉพาะของบุคคล ในเรื่ องสิ ทธิความเป็ นส่วนตัว
(Right to privacy)
(2) หลักการความยินยอมโดยกาหนดให้ผคู ้ วบคุมต้องมาตรการแจ้งเตือนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ในการขอ
อนุมตั ิความยินยอม ต้องมิใช่การยินยอมโดยอัตโนมัติและแจ้งผลกระทบก่อนถอนความยินยอม หรื อในขณะให้
ความยินยอมดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบก่อน โดยบัญญัติเพิ่มเติมคาว่า “ก่อน” ถอนความยินยอมนั้น ไว้ใน
มาตรา 19 วรรคหก
(3) โดยกาหนดให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลแจ้งเตือนระยะเวลาในการเก็บรักษา ใช้ เปิ ดเผย ลบ หรื อทาลายข้อมูล
ส่ วนบุคคลให้เป็ นการที่แน่นอนว่า “ข้อมูลส่ วนบุคคลจะเก็บไว้ภายใน 6 เดือน ในมาตรา 23 (3) ซึ่ งเป็ นระยะเวลา
ไม่มาก หรื อน้อยจนเกินไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของ GDPR และ กฎหมาย BIPA เว้นแต่ วัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย
(4) โดยมาตรการลงโทษทางอาญาและไม่สอดคล้องกับ ภาคธุ รกิจซึ่ งต้องมีการติดต่อรับส่ งข้อมูลกับ
สหภาพยุโรปที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยการยกเลิกมาตรา 79 และมาตร 80 โดยไม่พิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
กฎหมายของ GDPR
ผูว้ ิจยั เห็นว่า หากฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ อาจต้องรับโทษ
ทางอาญาจาคุกไม่เกิน 1 ปี นั้น ซึ่งทาให้ประเทศไทยเกิดสภาพกฎหมายอาญาเฟ้อ (Over - criminalization) อันเป็ น
การลงโทษที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายของ (GDPR) ที่เป็ นมาตรความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liability) ผูใ้ ห้บริ การ
ต้องปฏิบตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบพึงระวังไม่ กระทาการให้เกิดความเสี ยหายแก่ผูอ้ ื่น (Duty of Care) ทั้งนี้
จะเป็ นการผลักให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจต้องตกอยู่ภายใต้ความเสี่ ยงที่จะรับโทษอาญา อาจส่ งผลให้ไม่สามารถทา
ข้อตกลง หรื อ ธุรกิจระหว่างกันได้
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้น้ ีมุ่งศึกษาระบบประกันสุ ขภาพของไทยที่เกี่ยวกับหลักประกันสุ ขภาพ อันเป็ นรากฐาน
ในการสร้ างหลักประกันสุ ขภาพแห่ ง ชาติ โดยที่ จะต้องขยายระบบประกันสุ ขภาพ ให้ครอบคลุมประชาชน
(Covered population) ขยายระบบประกันสุ ขภาพให้ครอบคลุมบริ การสุ ขภาพ (Covered services) และขยายระบบ
ประกันสุ ขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ ายสุ ขภาพ (Covered costs) โดยต้องคานึ งถึ งความสมดุ ลในมิ ติการเข้าถึง
บริ การ ความเสมอภาค หรื อความเป็ นธรรม คุณภาพการบริ การ และประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีส่วนสาคัญต่อการตรา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หลัก ประกัน สุ ข ภาพ (health security) และระบบประกัน สุ ข ภาพ (health insurance)
ในการเข้าถึงและได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพของคนไร้บา้ นหรื อบุคคลที่ยงั มีปัญหา
สถานะที่ ร อการพิ สูจน์สัญ ชาติ ที่อาศัย อยู่ในประเทศไทยยังไม่ ได้รับสิ ทธิ ต ามกฎหมายหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ โดยเป็ นผลมาจากการตีความ เรื่ อง สถานะบุคคล ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ งหมายถึง บุคคลที่มี
สัญชาติไทยเท่านั้น โดยจากัดเฉพาะคนไทย ที่มีเลข 13 หลัก ส่งผลให้คนเหล่านี้ถูกตัดสิ ทธิไป
คาสาคัญ: การเข้าถึงและได้รับบริ การสาธารณสุ ข คนไร้บา้ น 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.

บทนา
สิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพเป็ นสิ ทธิ ข้นั พื้นฐานและจาเป็ นต่อการดารงชีวิตสาหรับบุคคลทุกคน เป็ นสิ ทธิ ที่ทุกรัฐ
ในประชาคมระหว่างประเทศยอมรับ คนทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 1948 ข้อ 25 (1) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม (International Convenant on Economic,Social and Cultural Rights) ค.ศ.
1966 ข้อ 12 วางหลักให้บุคคลทุกคน มี สิทธิ ในการเข้าถึ งสุ ขภาพที่ ดี (The Right to Health) และสิ ทธิ ในความ
เป็ นอยู่ที่ดีสาหรับตนเองและครอบครัว รวมถึงการรับ บริ การทางการแพทย์และบริ การทางสังคมที่จาเป็ นเมื่อยาม
เจ็บป่ วย และรั บรองสิ ทธิ ของทุกคนที่จะมี สุขภาพร่ างกายและสุ ขภาพจิตตามมาตรฐานสู งสุ ดเท่าที่ จาเป็ นได้
แต่ปัจจุบนั พบว่าการจัดบริ การสาธารณสุ ขยังมีความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ ากัน
ความเสมอภาคทางสังคมและความเป็ นธรรมด้านสุ ขภาพจัดเป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานอันพึงมีของมนุษย์ทุกคน
หลักการเหล่านี้เป็ นที่มาของ “ระบบหลักประกันสุ ขภาพ” ซึ่งแต่ละประเทศ มีรูปแบบของระบบประกันสุ ขภาพที่
มี ความแตกต่าง และครอบคลุมสิ ทธิ ด้านการรั กษาพยาบาลที่ แตกต่ างกันออกไป ซึ่ งในบางประเทศมี ระบบ
หลักประกันสุ ขภาพที่มุ่งเน้นของการเข้าถึงหลักประกันสุ ขภาพของประชาชนทุกคนโดยยึดหลักความเสมอภาค
(Equality) ความเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน โดยมีการกาหนดรู ปแบบของกฎหมายหลักประกันสุ ขภาพที่
เปิ ดกว้าง โดยที่ ประเทศดังกล่าวได้ยึดถื อหลักของพันธกรณี ของกฎหมายระหว่ างประเทศว่าด้วยเรื่ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิ ทธิ ในสุ ขภาพเป็ นสาคัญ ซึ่ งรัฐไทยได้เข้าร่ วมเป็ นภาคีตราสาร
ระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน จึงมีพนั ธกรณี ตามกฎหมายระหว่างประเทศและมี จุดยืนที่ ชัดเจนต่อหลัก
Health For All ตามมติ Health For All by the Year 2000 เพื่อทาให้บุคคลทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยสามารถ
เข้าถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้อย่างเสมอกัน
การรั บรองสิ ทธิ ของบุคคลในการมี สุขภาพอนามัยที่ ดีน้ นั ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็ นครั้ งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 ซึ่ งบัญญัติรับรองว่าการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
เป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐานของมนุษย์ โดยการกาหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริ การทางสาธารณสุ ขที่
ได้มาตรฐาน และผูย้ ากไร้มีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
โดยสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นสิ ทธิ มนุษยชนซึ่ งบุคคลทุกคนที่เกิดมาเป็ นมนุษย์มีสิทธิ ที่จะได้รับการคุม้ ครองเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี สัญ ชาติ ใด ทั้งนี้ เพราะบุคคลทุกคนมี สิท ธิ เ สมอกัน ภายใต้กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ อัน เป็ น
กฎหมายสู งสุ ดของประเทศ ซึ่ งรับรองหลักความเท่าเทียมกันของมนุษย์ไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผา่ นมา
โดยรัฐธรรมนู ญฉบับนี้ ให้ความสาคัญกับคาว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกัน ” และ “บริ การทางสาธารณสุ ขที่ได้
มาตรฐาน” เพื่ อ เป็ นหลักประกัน ในการรั บ รองสิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ชัด เจนขึ้ น ต่ อ มารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 (Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550, Artticle 51)
ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ค าว่ า “บุ ค คลย่อ มมี สิ ท ธิ เ สมอกัน ” และ “บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ที่ เ หมาะสมและได้
มาตรฐาน” โดยเพิ่มเติมคาว่า “ที่เหมาะสม” เพื่อขยายความมาตรฐานทางสาธารณสุ ขของปวงชนชาวไทยจะได้รับ
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อย่างเหมาะสมนั้นเอง และปั จจุบัน รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 47นั้น ก็ได้
บัญญัติถึงบุคคลมีสิทธิ ได้รับบริ การสาธารณสุ ขของรั ฐ โดยเจตนารมณ์ รัฐธรรมนู ญฉบับนี้ ยืนยันว่าสิ ทธิ ดา้ น
สาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชนชาวไทยจะได้รับการคุม้ ครองโดยตรงและคุม้ ครองมากกว่ารัฐธรรมนูญทุก
ฉบับที่ผา่ นมา
สาหรับประเทศไทยนั้นมีการจัดระบบหลักประกันสุ ขภาพ (Health Insurance System) จาแนกได้เป็ น 3
ระบบ กล่ าวคื อ (1) ระบบประกัน สั ง คมตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สั ง คม พ.ศ. 2533 (2) ระบบสวัสดิ ก าร
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีเงินสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ (3) ระบบหลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้าตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรื อที่ไทยรู ้จกั กันดีในชื่อโครงการ
30 บาท หรื อบัตรทอง (Implication of the Universal Coverage Health Insurance) ซึ่ งระบบดังกล่าวเป็ นระบบที่
ครอบคลุมสิ ทธิ ดา้ นการรักษาพยาบาลของคนไทยจานวนมากที่สุด โครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (โครงการ
30 บาท หรื อบัตรทอง) หนึ่ งในนโยบายประชานิ ยมของรั ฐบาลทักษิณ ชิ นวัตร ที่ นาเอาแนวคิดหลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้ามาปรั บใช้ เพื่อหาเสี ยงและแปรสู่ ทางปฏิบัติการ โดยใช้เกณฑ์การร่ วมจ่าย ณ จุดรั บบริ การ
(Co-Payment) ของ “ผูม้ ี สิท ธิ ” ได้รั บ บริ การเป็ นเงิ น 30 บาท หลักประกัน สุ ข ภาพถ้วนหน้ าเกิ ด จากแนวคิ ด
ความเป็ นธรรมทางสุ ขภาพที่ ประชาชนทุก คนควรมี โอกาสเข้า ถึ งระบบบริ ก ารอย่า งเท่า เที ย มกัน แนวคิดนี้
สอดคล้องกับแนวคิดสุ ขภาพเป็ นสิ ทธิ ของประชาชนทุกคน (health as human right) ซึ่ งกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึ งเป็ นเรื่ องที่ทุกคนต้องได้รับโดยไม่แยกฐานะยากดีมีจน ทุกคนมี
โอกาสได้รับบริ การเท่าเทียมกัน (equal opportunity) และถือเป็ นภาระหน้าที่ของผูท้ ี่เป็ นรัฐต้องดาเนินการโดยใช้
การคลังสาธารณะเป็ นหลักใน“ข้อเสนอระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ” โดยคณะทางานพัฒนานโยบาย
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าจึงระบุว่า “หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า” หมายถึงสิ ทธิของประชาชนไทยทุกคนที่
จะได้รับบริ การสุ ขภาพที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติศกั ดิ์ศรี ที่เท่าเทียมกัน โดยที่ภาระด้านค่าใช้จ่าย
ไม่เป็ นอุปสรรคที่จะได้รับสิ ทธิ น้ นั และในเวลานั้นดูเหมือนว่าคาถามที่ว่า ใครบ้างที่จะสามารถมีบตั รทอง หรื อ
บัตร 30 บาท นี้ได้หรื อ ใครคือ “ผูท้ รงสิ ทธิ ” ในหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ายังไม่เป็ นประเด็นสาหรับสังคมไทย
เพราะภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2544 และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุ ขว่าด้วยหลักประกันสุ ขภาพ พ.ศ. 2544 ได้กาหนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ในหลักประกันสุ ขภาพถ้วน
หน้าหรื อผูม้ ีสิทธิถือบัตรทองว่า ได้แก่ ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับสิ ทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรื อระเบียบอื่น ๆ ของ
รั ฐ อยู่ ก่ อ นแล้ว ได้แ ก่ ข้า ราชการ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และครอบครั ว ลู ก จ้า งที่ อ ยู่ ภ ายใต้พ ระราชบัญ ญัติ
ประกันสังคม ฯลฯ และมีชื่อในทะเบียนบ้านพื้นที่ที่กาหนด
อาจกล่าวได้ว่าการเริ่ มต้นของบัตร 30 บาท ในทางปฏิบตั ิลกั ษณะนี้ก็ดว้ ยเหตุผลของการบริ หารจัดการ
ทาให้กล่าวต่อไปอีกได้ว่าทางปฏิบตั ิน้ ีเองที่เริ่ มต้นแนวคิดการผูกติดสิ ทธิ ในหลักประกันสุ ขภาพ หรื อการมีบตั ร
ทอง เข้ากับ “ทะเบียนบ้าน” ไม่ว่าจะเป็ น ท.ร.13 หรื อ ท.ร.14และหรื อ “เลข 13 หลัก” ดังนั้น “ผูท้ รงสิ ทธิ ” หรื อ
คนที่สามารถได้รับบัตรทอง จึงไม่ได้มีเฉพาะ“คนไทย” หากแต่หมายถึงประชากรทุกคนที่ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรของรัฐไทยบันทึกไว้ซ่ ึ งอาจหมายถึง คนที่อพยพเข้ามาในรัฐไทย หรื อคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แต่ได้รับการผ่อนผัน หรื อได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเป็ นการชั่วคราว (มีสิทธิ อาศัยชัว่ คราว) เด็กหรื อคนที่เกิดใน
อาณาเขตรัฐไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติ ไทยเนื่องจากเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายสัญชาติ หรื อคนไทยที่ไม่ถูกนับว่า
เป็ นคนไทย ซึ่ ง ได้รั บ การสารวจและจัด ท าทะเบี ย นประวัติ มี ชื่อ ในทะเบี ย นบ้านคนต่ างด้าว ท.ร. 13 และมี
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บัตรประจาตัว (บัตรสี ) กลุ่มต่าง ๆ กล่าวคือ “ประชากร” ทุกคนในรัฐไทย รวมไปถึงคนไทยไร้บา้ นที่ไม่สามารถ
พิสูจน์สัญชาติได้
ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 ระบุให้คนไทยทุกคน มีสิทธิ ได้รับ
บริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพโดยจัดให้มี “กองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ” ขึ้นเพื่อ
ดูแลเรื่ องค่าใช้จ่าย สนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดบริ การสาธารณสุ ข ของหน่ วยบริ การและส่ งเสริ มให้คนไทย
สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่ง “สิ ทธิหลักประกันสุ ขภาพ” หรื อที่รู้จกั กันใน
นาม “สิ ทธิ 30 บาท หรื อสิ ทธิบตั รทอง” เป็ นสิ ทธิตามกฎหมายสาหรับคนไทยที่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13
หลัก ที่ไม่ได้รับสิ ทธิ สวัสดิการข้าราชการ หรื อสิ ทธิ ประกันสังคม หรื อสิ ทธิ สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ หรื อสิ ทธิอื่นๆ
จากรั ฐ สิ ท ธิ ใ นระบบประกัน สุ ข ภาพดัง กล่ า ว ถื อ เป็ นสวัส ดิ ก ารรั ฐ ส าหรั บ ประชาชนทุ ก คน แต่ เ อกสาร
ประกอบการลงทะเบียนสาหรับผูต้ อ้ งการใช้สิ ทธิ หลักประกันสุ ภาพ อันได้แก่ 1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาหรับเด็กใช้สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) 2.สาเนาทะเบียนบ้านหรื อหนังสื อรับรองการพักอาศัยจริ ง เป็ นอุปสรรค
สาคัญที่ทาให้ป ระชากรบางกลุ่มที่แม้จะเป็ นคนไทย แต่กลับไม่สามารถเข้าถึงสิ ทธิ ในหลักประกันสุ ขภาพได้
เพราะขาดหลักฐานทางทะเบียนในการขอรับสิ ทธิของตน
คนไร้บา้ นหรื อผูท้ ี่ ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเป็ นประชากรกลุ่มหนึ่งที่ตอ้ งประสบปั ญหาด้านการเข้า
ไม่ถึงสิ ทธิ ในระบบประกันสุ ขภาพ จากสาเหตุการขาดหลักฐานทางทะเบียนสอดคล้องกับรายงานของสานักงาน
ประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ที่ ระบุว่าปั ญหาการเข้าไม่ถึงสิ ทธิ ในการรักษาพยาบาลจากรัฐของประชาชน
ส่ วนใหญ่ บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้รั บการรั บรองดังกล่ าว มักจะเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พ อิ สระ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้เ ป็ นผูป้ ระกันตน
โดยปั ญหาสาคัญที่ทาให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ เนื่องมาจากการที่บุคคลเหล่านั้น
ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จากการสารวจของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพพบว่า ปั จจุบนั มีคนไร้บา้ นประมาณร้อยละ 25 ที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน หรื อไม่มีเอกสาร
ยืนยันตัวตนทางทะเบียน เหตุผลที่คนไร้บา้ นไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารยืนยันตัวตนทางทะเบียน
นั้น เป็ นผลมาจากรู ปแบบการใช้ชีวิตของคนไร้บา้ น ที่ส่วนใหญ่ซ่ ึ งใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะเป็ นเวลานาน
ท าให้ ข าดการติ ดต่ อในระบบทะเบี ย นราษฎร เช่ น บางคนเมื่ อ ออกมาเป็ นคนไร้ บ้านแล้วก็ไ ม่ ไ ด้ไ ปต่ ออายุ
บัตรประจาตัวประชาชนอีก หรื อบางคนไม่เคยมีบตั รประจาตัวประชาชนเลย เพราะออกจากบ้านมาตั้งแต่เด็กโดย
ที่ยงั ไม่มีบตั รประชาชน หรื อคนไร้บา้ นบางคนถูกขโมยทรัพย์สินจนหมด ทาให้ไม่มีเอกสารไปยืนยันตัวตนกับ
ทางราชการ เพื่อขอทาบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ได้ สิ่ งเหล่านี้ทาให้คนไร้บา้ นจานวนมากถูกคัดชื่อออกจาก
ระบบทะเบียนราษฎร์ หรื อยิ่งไปกว่านั้นบางคนถูกบุคคลอื่นนาชื่ อไปสวมสิ ทธิ เรี ยบร้ อยแล้ว อีกหนึ่ งปั ญหา
ของคนไร้บา้ นที่แม้จะมีบตั รประจาตัวประชาชน แต่มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั ไม่ตรงกับภูมิลาเนาในบัตรประจาตัว
ประชาชน ทาให้ยากต่อการเข้าถึงสิ ทธิในการเข้าการรักษาพยาบาลในเขตท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ ดังนั้น เมื่อรัฐ
ใช้วิธีการควบคุมการเคลื่อนที่ของประชากร โดยนาทะเบียนราษฎร์ มาผูกกับสิ ทธิ ต่างๆ ของประชาชนเช่นนี้ ทา
ให้คนไร้ บ้านกลายเป็ นกลุ่มคนที่ ถูกบัง คับให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบากมากกว่าประชาชนทั่ว ไปในสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไม่ถึงสิ ทธิ และโอกาสต่างๆ ที่ พลเมื องพึงมี พึงได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คนไม่มีบา้ น
หรื อไม่มีเอกสารทางทะเบียนจึงถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการบริ การจากสวัสดิการของรัฐ และการถูกกีดกันการเข้าถึง
สิ ทธิข้นั พื้นฐาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาประวัติ ความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตของพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ.2545 ที่กาหนดว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ ได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐาน และมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามที่กาหนด
2. ทาให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของคนไทยไร้บา้ นในการเข้ารับบริ การสาธารณสุ ข ของรัฐภายใต้
พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายของประเทศไทย และต่างประเทศที่เกี่ยวกับหลักประกันสุ ขภาพ กรณี สิทธิใน
การรั บ การรั ก ษาพยาบาลของคนไร้ บ้ า น และเสนอแนวทาง การแก้ไ ขปั ญ หาของคนไทยไร้ บ้ า นตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2545 และจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามเรื่ อง
เสร็ จที่ 224/2555 ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และหลักสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

สรุป
ผลกระทบจากการเข้าไม่ถึงสิ ทธิ ในการเข้าถึงระบบประกันสุ ขภาพของรัฐ ทาให้คนไร้บา้ นต้องสู ญเสี ย
สิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพที่จาเป็ นในการดารงชี วิตไปจากเหลื่อมล้ าและไม่เท่าเทียม ทั้งที่คนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ
อย่างคนไร้บา้ นเป็ นประชากรกลุ่มเสี่ ยงต่อการติดโรคต่างๆ มากกว่าคนที่ใช้ชีวิตปกติทวั่ ไป ตลอดจนความไม่
ชัดเจนอันเกี่ยวกับการตีความถึงสิ ทธิ ของบุคคลในการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขของรัฐตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 5
แห่ งพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 ที่จากัดผูม้ ีสิทธิ หรื อการเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ เป็ นเพียง
บุคคลที่เป็ นคนไทยที่มีสัญชาติ ไทย และจากัดเฉพาะคนไทยที่มีเลข 13 หลัก เพียงเท่านั้น เป็ นเหตุให้กลุ่มคนไทย
ไร้บา้ น หรื อกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวสถานะบุคคลในประเทศไทย ไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางสาธารณสุ ข
ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นสิ ทธิ ในสุ ขภาพขั้นพื้นฐานที่มนุ ษย์ทุกคนควรที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐต้องคานึ งถึง
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์เป็ นสาคัญ ตลอดจนเป็ นประโยชน์ในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่ให้บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขต่อไป ในทานองเดียวกันกับกฎหมายของต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ซึ่งจะทาให้การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของประเทศไทยมีความสมบูรณ์และเกิดประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
คนไร้บา้ นมีปัญหาทั้งในด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุ ขภาพ และไม่ได้
รั บสวัสดิ การสังคมตามระบบประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ รวมทั้งไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิ ภาพในด้านความ
ปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยไม่มีที่อยูอ่ าศัยที่ปลอดภัย และหลักประกันรายได้ที่มนั่ คง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึง
มีขอ้ เสนอแนะซึ่ งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขการให้ความหมายของคนไร้ บา้ น โดยเห็นควรมีการปรับปรุ ง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 วรรคแรก บุคคลทุกคนมี
สิ ทธิ ได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพตามที่กาหนด โดยพระราชบัญญัติน้ ี โดยการให้
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เสนอร่ างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ
ทั้งนี้เพราะต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ ในการได้รับการบริ การสาธารณสุ ข และสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาล หรื อการบริ การทางสาธารณสุ ขได้อย่างเท่าเทียมเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพรวมไปถึงผูย้ ากไร้
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ผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี่ มีรายได้น้อย และผูพ้ ิการ โดยการจัดสวัสดิ การและให้ความช่ วยเหลื อด้านต่าง ๆ ให้กับกลุ่มคน
ดังกล่าวนี้เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวเป็ นกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยไม่ควรยึดติดเฉพาะบัตรประชาชน เพื่อ
รองรับกลุ่มคนไร้บา้ น ให้สามารถใช้สิทธิรับบริ การขั้นพื้นฐานของรัฐ
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THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE EXHIBITION BUSINESS
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการส่ งเสริ มและคุม้ ครองการประกอบธุ รกิจการจัดงานแสดง
สิ นค้า เนื่ องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่เปิ ดให้มีธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสิ นค้ากัน
อย่างแพร่ หลาย ด้วยเหตุว่ารั ฐบาลไทยมี แนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทการจัดงานแสดงสิ นค้า เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางแห่ งการท่องเที่ยวและซื้ อขายสิ นค้า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริ มและคุม้ ครองธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะใน
การส่ งเสริ มและคุม้ ครองธุร กิจการจัดงานแสดงสิ นค้า ส่ งผลให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้า
และเจ้าของสิ นค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และทาให้สูญเสี ยรายได้ที่ควรจะหลัง่ ไหลเข้ามาในประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้ามีการพัฒนาและเจริ ญโตไปพร้อมกับแนวคิดและนโยบายในการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล จึงเห็นควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่อส่ งเสริ มและคุม้ ครองการประกอบธุ รกิจการจัดงานแสดง
สิ นค้า
คาสาคัญ: มาตรการทางกฎหมาย, การประกอบธุรกิจ, การจัดงานแสดงสิ นค้า

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. บทนา
ในปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการต่างหากลยุทธ์
และวิธีการในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ได้เห็น ได้สัมผัส
และมัน่ ใจในคุณสมบัติของสิ นค้า หรื อการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็ นต้น (สุ มาลี กรดกาง
กั้น, 2556 : 133) การตลาดเชิงกิจกรรมนี้ เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดในรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งผูป้ ระกอบการคิดขึ้นมา
เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย และสร้างยอดขาย นอกจากนั้นยังเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การที่ กระตุ้น
ยอดขาย และยังเป็ นเครื่ องมือในสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ และทาให้กลุ่มลูกค้าหรื อ
กลุ่มเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้า ชมสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ และสร้างความ
ประทับใจร่ วมกับลูกค้าผูบ้ ริ โภค (ณัฐชา ธารงโชติ, 2556 : 127)
การจัดงานแสดงสิ นค้า (Exhibition) เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่หลาย ๆ องค์กรใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการช่ วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ งานแสดงสิ นค้าจึงเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดแบบพบผูบ้ ริ โภค
โดยตรง ปั จจัยหลักที่ทาให้งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทางตลาดที่ มี ประสิ ทธิ ภาพคือ การให้
ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการนาเสนอหรื อสาธิตผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ นค้านั้น จึงทาให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดระหว่างลูกค้าและผูบ้ ริ โภค (ปณิ ชามน ตระกูลสม, 2559 : 64) นอกจากนั้นยังเป็ นกระบวน
การตลาดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสู ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการสื่ อสารและเทคโนโลยี เป็ นต้น (ปณิ ชามน
ตระกูลสม, 2559 : 64)
ลักษณะการจัดแสดงสิ นค้านั้น โดยทัว่ ไปจะเป็ นการจัดงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตามเวลาที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า ผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อองค์กรที่จดั งานแสดงสิ นค้าเรี ยกว่าผูจ้ ดั งาน ผูจ้ ดั งานเป็ นได้ท้งั องค์การที่เป็ นเอกชน
และหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยความสาคัญของการจัดงานแสดงสิ นค้า (อดิเทพ กาแพงเสรี เสรี
วงษ์มณฑา และชุษณะ เตชคณา, 2562 : 96) จึงสรุ ปได้ดงั นี้ (1) งานแสดงสิ นค้าเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของผูป้ ระกอบการ รวมไปถึงการเปรี ยบ เทียบ สิ นค้ากับคู่แข่ง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานพิจารณา
คัดเลือกสิ นค้าหลากหลายได้อย่างใกล้ชิด (2) งานแสดงสิ นค้าช่วยกระตุน้ ให้เกิดการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าใหม่
เนื่องจากนิยมจัดขึ้นเพื่อแนะนาสิ นค้า และทดสอบตลาด รวมไปถึงผลตอบรับของสิ นค้าเพื่อที่จะนามาปรับปรุ ง
สิ นค้าและบริ การให้ดียิ่งขึ้น
จากลักษณะการจัดงานแสดงสิ นค้าที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่
ส่ งเสริ มและคุม้ ครองเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสิ นค้า มีเพียงพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่ งเสริ มการจดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
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จัดตั้งสานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันสาหรับองค์การ
ระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซึ่ งกฎหมายทั้ง 5 ฉบับดังกล่าวไม่ใช่
กฎหมายเฉพาะ แต่เป็ นกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสิ นค้าที่จะเกิ ดขึ้นภายในประเทศไทย และมี
สภาพบังคับเป็ นการทัว่ ไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับเรื่ องการจัดงานแสดงสิ นค้าแต่เพียงอย่างเดียว ส่ งผลให้การ
บังคับใช้ขาดประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าถูกจากัดสิ ทธิ ในหลายกรณี เช่น หลักใน
การปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าที่เข้ามาใช้งานหรื อจัดสถานที่ ตลอดจนการก่อสร้าง
ติดตั้งคูหา และการรื้ อถอนงานแสดงสิ นค้า หรื อหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนาสิ นค้าตัวอย่างเข้ามาแสดงในงานแสดง
สิ นค้าของเจ้าของสิ นค้าที่เป็ นชาวต่างชาติ เป็ นต้น
จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น หากปล่อยให้ ดาเนินต่อไป ในอนาคตอาจไม่มีสินค้าที่นาเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อแสดงในงานแสดงสิ นค้า หรื อแม้แต่เจ้าของสิ นค้าภายในประเทศเองก็เช่นเดียวกัน อันนามาสู่ การ
สู ญเสี ยรายได้มหาศาล และอาจทาให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้ามีจานวนลดลง และส่ งผลให้เจ้าของสิ นค้าหรื อ
ผูป้ ระกอบการขาดตลาดหรื อแหล่งรวมในการขายสิ นค้าหรื อแสดงสิ นค้าของตน
ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของประเทศไทย จึงเห็นควรที่มี
กฎหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริ มและคุม้ ครองเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า
(2) เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า

3. แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้ า
ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามประเภทของการจัดงานที่จะแยกกลุ่มเป้าหมายได้
คือ (อดิเทพ กาแพงเสรี เสรี วงษ์มณฑา และชุษณะ เตชคณา, 2562 : 95-96)
(1) การจัดงานแสดงสิ นค้าสาหรับผูป้ ระกอบการ (Business-to-Business: B2B) เป็ นการจัดงานแสดง
สิ นค้าของผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อบริ การโดยตรง ส่ วนผูซ้ ้ื อจะเป็ นผูป้ ระกอบการเท่านั้น การเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า
ประเภทนี้ตอ้ งมีการลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่วงหน้า เช่น งาน Metalex เป็ นการจัดงาน
แสดงสิ นค้าของผูผ้ ลิตสิ นค้าหรื อบริ การโดยตรง ผูอ้ อกบูธจะเป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น เป็ นงาน
แสดงสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด จากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมสาธิ ตการทางานของ
เครื่ องจักรหลากหลายแบรนด์ เป็ นเวทีเปิ ดตัวหลายนวัตกรรมใหม่ ทาให้เกิดการเจรจาซื้ อขายทางธุรกิจทั้งไทย
และนานาชาติ ซึ่งกระบวนการจองพื้นที่น้ นั ได้มีการออกบูธล่วงหน้าเป็ นปี สาหรับผูเ้ ข้าชมงานจะเป็ นกลุ่มวิศวกร
ผูจ้ ดั การในโรงงาน นักอุตสาหกรรมทัว่ โลก เจ้าของกิจการทั้งไทยและต่างชาติ และจะมีหน่วยงานที่สนับสนุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม มาให้ความรู ้ สัมมนาวิชาการความรู ้เกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรม
(2) การจัดงานแสดงสิ นค้าสาหรับผูบ้ ริ โภค (Business-to-Customer: B2C) เป็ นการจัดงานแสดง สิ นค้าที่
เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าร่ วมงานได้เพื่อเป็ นการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้านอุปโภคบริ โภค
ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าอาจเป็ นผูค้ า้ ปลีกหรื อผูผ้ ลิตที่มุ่งเน้นการนาเสนอสิ นค้าให้ผซู ้ ้ือหรื อผูบ้ ริ โภค คนสุ ดท้าย ผูซ้ ้ือ
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นาสิ นค้าหรื อบริ การไปใช้เลย งานแสดงสิ นค้าประเภทนี้ไม่จากัดผูบ้ ริ โภคและไม่ตอ้ งมีการลงทะเบียนล่วงหน้า
เช่น งานไทยเที่ยวไทย เป็ นการจัดงานแสดงสิ นค้าที่เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าร่ วมงานได้ เพื่อเป็ นการขยาย
โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ผูจ้ ดั งานแสดงสิ นค้าอาจเป็ นบริ ษทั ที่ขายสิ นค้าเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว และบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการนาเสนอสิ นค้าและบริ การให้ผูซ้ ้ื อหรื อ
ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การ นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐยังต้องร่ วมสนับสนุนส่งเสริ มการจัดงานเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุน้ ให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ของปะเทศ เน้นให้ผเู ้ ข้าชมงานมาร่ วมงานมากที่สุด
เป็ นต้น
(3) การจัดงานแสดงสิ นค้าสาหรับผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค เป็ นการจัดงานแสดงสิ นค้าที่ผจู ้ ดั เป็ น
ผูผ้ ลิตโดยตรงหรื อตัวแทนจาหน่าย เพื่อให้ผซู ้ ้ื อทั้งสองกลุ่มเข้าร่ วมงาน คือ กลุ่มที่ติดต่อซื้ อขายระหว่างธุรกิจกับ
ธุรกิจ และกลุ่มผูซ้ ้ื อที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป โดยมักแบ่งเป็ น 2 ระยะเวลาร่ วมงาน คือ ระยะแรกจะอนุญาตให้แต่
ผูป้ ระกอบการเข้าชมได้เท่านั้น หรื อ Trade Day กับระยะต่อมาซึ่งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าร่ วมชมงานได้
หรื อ Public Day เช่น งานแสดงสิ นค้าอาหาร THAIFEX – World of Food ASIA การจัดงาน เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดงานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่เป็ นกิ จกรรมทางการตลาด
ทาให้ผูข้ ายและผูป้ ระกอบธุ รกิจได้พบกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง นอกจากนั้นยังเป็ นสถานที่ที่เปิ ดโอกาสให้
บุคคลหลาย ๆ กลุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์กนั แบบเข้าถึงตัว
จากรู ปแบบการจัดงานแสดงสิ นค้าที่กล่าวมาข้างต้น ในปั จจุบนั แนวโน้มธุรกิจจัดงานแสดงสิ นค้าเป็ น
ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ (สานักงานส่งเสริ มการจัดการประชุม
และนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561) : 4) เช่ น ธุ รกิ จท่องเที่ยว ธุ รกิ จโรงแรม ธุ รกิ จร้ านอาหาร/ภัตตาคาร
ธุ รกิจการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลและการแสดงสิ นค้า นิ ทรรศการนานาชาติ หรื อไมซ์ (MICE=
Meeting, Incentive Travel, Convention and Exhibition) ซึ่ งประเทศไทยนั้นมีขีดความสามารถทัดเทียมกับหลาย
ประเทศชั้นนาในการจัดประชุมและการแสดงสิ นค้า อีกทั้งความได้เปรี ยบในด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนักรวมทั้ง
สภาพอากาศและที่ต้ งั ที่เอื้ออานวยในการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมี หน่ วยงานสานักงานส่ งเสริ มการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรื อ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB)
เป็ นหน่วยงานของภาครัฐที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ ม พัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้มีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันได้ในตลาดโลก โดย สสปน. มีแผนการส่งเสริ มธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังร่ วมมือกับกระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเข้า มาร่ ว มผลัก ดัน และส่ ง เสริ ม ในส่ ว นของด้า นการท่ อ งเที่ ย วให้ กับ ธุ ร กิ จ นี้ อี ก ด้ว ย
(สานักงานส่งเสริ มการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561) : 4)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ขียนเห็นว่า การประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า ถือเป็ นธุรกิจหนึ่งที่สาคัญ
ในการทาให้ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ โภค หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้มาแลกเปลี่ยนสิ นค้า ซื้ อขาย หรื อนาแนวคิดไปใช้ใน
การพัฒนาและต่อยอดสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่นนี้ ลักษณะของงานแสดงสิ นค้าจึงได้เปิ ดกว้างให้ท้งั นัก
ธุ ร กิ จ ชาวไทยและชาวต่ างชาติ ห รื อ นิ ติ บุค คลไทยและต่างด้าวประกอบธุ ร กิ จ ในลักษณะดัง กล่ าว โดยไม่ มี
ข้อกาหนดกลางบังคับการจัดงานแสดงสิ นค้า มีเพียงบางสถานที่ที่ออกระเบี ยบและข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดงาน
แสดงสิ นค้านั้นเป็ นการเฉพาะสาหรับการมาใช้สถานที่ของตนเองเพื่อจัดงาน ทาให้เงื่อนไขการจัดงานแสดง
สิ นค้าเป็ นไปตามข้อตกลงของเจ้าของสถานที่น้ นั ๆ ซึ่ งต่างจากในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา เพราะประเทศ
ดังกล่าวได้มีมาตรฐานกลางบังคับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า เป็ นต้น
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ในประเด็นนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าเพื่อเป็ นการยกระดับการจัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศไทยให้เป็ นไปใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องบริ หารจัดการผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดงานแสดง
สิ นค้า โดยอาจมาตรฐานกลางกาหนดการปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าที่เ ข้ามาใช้งาน
หรื อจัดสถานที่ ตลอดจนการก่อสร้าง ติดตั้งคูหา และการรื้ อถอนงานแสดงสิ นค้าในประเทศไทย ซึ่ งมาตรฐาน
ดังกล่าวอาจประกอบด้วย ระเบียบและข้อกาหนดก่อนเข้าพื้นที่จดั แสดงงาน วันเตรี ยมงาน วันแสดงงาน วันรื้ อ
ถอน และอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ในอาคาร ตลอดจนการป้องกันอุบตั ิเหตุ

4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้ า
4.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของสหรัฐอเมริกา
การนาสิ นค้าเข้าสหรั ฐอเมริ กาเพื่อนาออกโชว์ในงานแสดงสิ นค้าหรื อใช้ในการจัดงานที่เป็ นพิเศษ
(special event) นั้น ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดังนี้ (กฎระเบียบการนาสิ นค้าเข้าไปแสดงโชว์ในสหรัฐฯและการ
นาเข้าสหรัฐฯตัวอย่างสิ นค้า, 2563)
1. การนาสิ นค้าเข้าสหรัฐอเมริ กาเพื่อใช้สินค้าในงาน “Trade Fairs” หน่วยงานศุลกากรสหรัฐอเมริ กา
(United States Customs and Border Protection : CBP) ซึ่ งทาหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการน าเข้า การ
ส่ งออก และการเก็บภาษีอากร ระบุว่า สิ นค้าในงาน “Trade Fairs” หมายถึง การนาเข้าสิ นค้าเพื่อนามาแสดง เพื่อ
ใช้ในการก่อสร้าง ติดตั้ง หรื อบารุ งรักษา ในระหว่างการแสดงสิ นค้าและสิ นค้าจะถูกส่ งกลับคืนไปยังประเทศ
ส่ ง ออกหรื อ ส่ งออกต่อ ไปยัง อีก ประเทศหนึ่ ง หรื อ ถู ก ท าลายทิ้ง ภายใน 3 เดื อ นนับจากวันสิ้ นสุ ด งานภายใต้
การควบคุมดูแลของศุลกากรสหรัฐฯ
การน าเข้ า ประเภทนี้ ผู ้น าเข้ า จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม Entry for Exhibition ของศุ ล กากร
สหรัฐอเมริ กาและอาจจะได้รับอนุญาตให้นาเข้าได้โดยการวางเงินค้ าประกัน ศุลกากรสหรัฐฯ อาจจะอนุญาตให้
จัดส่งตรงไปยังสถานที่จดั งานได้โดยทันที หรื อสั่งให้ส่งไปเก็บในโกดังเอกชนเพื่อรอการตรวจก่อนการจัดส่ งไป
ยังสถานที่จดั งานหรื อสั่งให้ส่งเข้าโกดังที่เป็ น bonded warehouse เพื่อรอส่ งไปยังสถานที่จดั งานสิ นค้าที่นาเข้าใน
ลักษณะนี้จะต้องถูกแยกออกจากสิ นค้านาเข้าปกติ
2. การนาสิ นค้าเข้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ United States Food and Drug Administration :
USFDA เนื่องจากการนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและสิ นค้าอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของ FDA จะต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ดังนั้น สิ นค้าอาหารที่นาเข้าเพื่อไปแสดงในงานแสดงสิ นค้าใน
สหรัฐฯ ก็จะต้องกระทาตามข้อบังคับของกฎหมายนี้ดว้ ยเช่นกัน ทั้งในเรื่ องของขบวนการผลิต มาตรฐานการผลิต
และการปิ ดฉลากสิ นค้า
การจัดส่ งสิ นค้าภายใต้การควบคุมของ USFDA เข้าสหรัฐฯเพื่อนาออกแสดงในงานแสดงสิ นค้า
สามารถกระทาได้หลายวิธี
(1) ถ้าสิ นค้ามีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ USFDA สามารถทาการนาเข้าด้วยวิธีปกติได้
(2) ถ้าสิ นค้าไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ USFDA อาจจะนาเข้าได้ ถ้าผูน้ าเข้าหรื อตัวแทน
ผูน้ าเข้ายื่นร้องขอนาเข้ากับสานักงาน USFDA district office ที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ที่จดั งานแสดงสิ นค้าและต่อศุลกากร
ในพื้นที่ ให้ปล่อยสิ นค้าผ่านเข้าสหรัฐฯเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้แสดงที่งานแสดงสิ นค้าและระบุก าร
จัดหาการทาลายสิ นค้าหรื อการส่งออกกลับคืนไปเมื่อสิ้นสุ ดงานภายใต้การดูแลและควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ FDA
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(3) โดยปกติแล้ว FDA จะออกใบอนุญาตให้ปล่อยสิ นค้าที่อาจจะมีการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตาม
กฎระเบียบของ USFDA โดยอาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องมีการปิ ดประกาศในจุดที่วางแสดงสิ นค้าว่าสิ นค้าดังกล่าว
ไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ USFDA และให้ผสู ้ นใจในสิ นค้าติดต่อ USFDA เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติ มถึง
ขบวนการปฏิบตั ิ และเพื่อให้สินค้านั้นถูกต้องตามกฎระเบียบของ USFDA
(4) ในกรณี ที่ USFDA พบการจั ด ส่ ง สิ น ค้า จ านวนมากจนเข้า ข่ า ยเป็ น commercial size
shipment และเป็ นสิ นค้าที่ไม่มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ USFDA โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการ
ส่ งเสริ มการขายในงานแสดงสิ นค้า ถ้าผูน้ าเข้าหรื อตัวแทนผูน้ าเข้ายื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก USFDA
ในพื้นที่ USFDA อาจจะปล่อยตัวอย่างสิ นค้าออกมาส่วนหนึ่งเพื่อใช้แสดงในงาน
การปล่อยสิ นค้าที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ USFDA และที่มีจานวนมากและถือเป็ น “commercial
size shipment” ออกมาทั้งหมด USFDA จะพิจารณาเป็ นกรณี ไป
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว กฎระเบียบเกี่ยวกับการนาเข้าสิ นค้าของสหรัฐอเมริ กาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
ผูเ้ ขียนเห็นว่า สหรัฐอเมริ กามีกฎระเบียบที่ชดั เจนเกี่ยวกับขั้นตอนการนาสิ นค้าเข้ามาจัดแสดงในงานแสดงสิ นค้า
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็ นมาตรฐานและยึดถื อปฏิ บัติเป็ นแนวเดี ยวกัน นอกจากนั้นยังเป็ นการส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองการประกอบธุ รกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า ทาให้ผจู ้ ดั งาน เจ้าของสิ นค้า และผูบ้ ริ โภคสามารถวางแผน
และกาหนดขั้นตอนการนาเข้าได้อย่างถูกวิธี และนามาซึ่งความแพร่ หลายและรายได้จากการจัดงานดังกล่าว
4.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า ดังนี้
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์ในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้
เนื่องจากในปัจจุบนั การจัดตั้งองค์การมหาชนยังขาดมาตรการส่งเสริ มและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรและ
บุคคล จึงไม่อาจบริ หารงานให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดตามหลักการบริ หารงานภาครัฐแบบใหม่ สมควรกาหนดให้
มี ค ณะกรรมการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม องค์การมหาชนเพื่ อรั บผิ ดชอบในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการ
ดาเนิ นงาน การพัฒนา และหลักเกณฑ์กลางที่ เกี่ ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิ กองค์การมหาชนต่อ
คณะรัฐมนตรี ปรับปรุ งองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการของ
องค์การมหาชนและผูอ้ านวยการขององค์การมหาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตลอดจนกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การมหาชนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีอนั จะทาให้การบริ หารงาน
และการปฏิบตั ิภารกิจขององค์การมหาชนมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562 โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติ มพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการจัดตั้งสานักงานส่ งเสริ มการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อาศัยอานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว สาหรับวัตถุประสงค์
ในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากเพื่อให้การบริ หารงานและการปฏิบตั ิภารกิจของสานักงานส่ งเสริ ม
การจัดประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน) บรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ในการ
ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากเพื่อให้การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
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ปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้
เป็ นหลักปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและเปิ ดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็ นสาคัญซึ่ง
จะก่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานซึ่ งจะ
ทาให้การจัดซื้ อจัดจ้างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่ งเสริ ม
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็ นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งจะทาให้เกิดความโปร่ งใสในการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็ นการสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกบั การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐให้เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี
4. พระราชบัญ ญัติ เ อกสิ ท ธิ์ และความคุ้ม กัน สาหรั บ องค์การระหว่ างประเทศและการประชุ ม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์ในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากประเทศไทย
มีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กลางสาหรับการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศรั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายที่ จ ะส่ ง เสริ ม การจัด ตั้ง ส านัก งานขององค์ก ารระหว่ า งประเทศ การเข้า มาเพื่ อ
ดาเนิ นงานขององค์การระหว่างประเทศและการเข้ามาจัดประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทยและเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเข้ามาดาเนิ นการดังกล่าวในประเทศไทย องค์การระหว่าง
ประเทศบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ ผูจ้ ดั การประชุมระหว่างประเทศ ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมระหว่าง
ประเทศจาเป็ นต้องได้รับเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กัน หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ระหว่างที่เข้ามาดาเนินการดังกล่าว ดังนั้น
สมควรมีกฎหมายเพื่อกาหนดกรอบการให้เอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันสาหรับการดาเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ และการให้สิทธิ ประโยชน์สาหรับการประชุมระหว่างประเทศ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่างประเทศ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
องค์การระหว่างประเทศและผูจ้ ดั การประชุมระหว่างประเทศ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
จากวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้ง 4 ฉบับที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผูเ้ ขียนเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวไม่มี
ข้อความใดที่ กล่าวถึ งการส่ งเสริ มและคุ้มครองการประกอบธุ รกิ จการจัดงานแสดงสิ นค้าเป็ นการเฉพาะ แต่
กล่าวถึ งโดยภาพรวมของการจัดงานแสดงสิ นค้า ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็ นว่ายังขาดหลักเกณฑ์ในการปฏิ บัติ สาหรั บ ผู ้
ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าที่เข้ามาใช้งานหรื อจัดสถานที่ ตลอดจนการก่อสร้าง ติดตั้งคูหา และการรื้ อ
ถอนงานแสดงสิ นค้า หรื อหลักปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการนาสิ นค้าตัวอย่างเข้ามาแสดงในงานแสดงสิ นค้าของเจ้าของ
สิ นค้าที่เป็ นชาวต่างชาติ ซึ่งถือว่าเป็ นหลักเกณฑ์ที่สาคัญและเป็ นหลักปฏิบตั ิที่ควรมีกฎหมายเฉพาะเข้ามาควบคุม

5. วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้ า
5.1 วิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับการส่ งเสริมการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเด็นนี้ เนื่องด้วยในปั จจุบนั การประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า เป็ นหนึ่งในธุรกิจที่ทาให้
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของสิ นค้าได้มีพ้ืนที่ ในการแสดงเกี่ ยวกับสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ของตน ซึ่ งทาให้ สินค้า
สามารถเข้าถึงลูกค้าหรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากขึ้น นอกเหนื อจากการกระจายสิ นค้าในตลาดที่ทากันเป็ นปกติ เช่น
ออนไลน์ ขายหน้าร้าน เป็ นต้น ธุรกิจประเภทนี้จึงยังเป็ นธุรกิจที่มีความต้องการและยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ เนื่องด้วยลักษณะพิเศษของการจัดงานแสดงสิ นค้าที่ทาให้เจ้าของสิ นค้า ผูป้ ระกอบการ หรื อผูบ้ ริ โภคเองได้มี
การพูดคุย เจอหน้า และได้สัมผัสสิ นค้า ที่สาคัญสามารถเลือกสรรสิ นค้าได้ในสถานที่แห่งเดียว
จากลักษณะของการจัดงานแสดงสิ นค้าที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดภาวะ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 (โควิด19) กาลังระบาด ทาให้ธุรกิจการจัดงาน
แสดงสิ นค้าต้องหยุดชะงัก หรื อเรี ยกว่าหยุดให้มีการจัดงานแบบไม่มีกาหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้
กันและแพร่ เชื้อแก่กนั ได้ เช่นนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจจึงได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก นอกจากนั้น แม้ว่าในปั จจุบนั
ด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการมีเทคโนโลยีที่มารองรับการซื้ อขาย แลกเปลี่ยน และ
ชมสิ นค้า แต่ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าด้วยลักษณะเฉพาะของสิ นค้าบางประเภทที่ตอ้ งการให้ลูกค้าได้สัมผัส
สิ นค้าและได้รับรส กลิ่น จึงยังเป็ นเรื่ องยากในการที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบนั นี้เข้ามารองรับและงดให้
มีการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้านี้
นอกจากนั้น จากสภาพการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและเป็ นอุปสรรคต่อธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้านั้น จะเห็น
ได้ว่า เนื่องด้วยลักษณะของงานแสดงสิ นค้าจึงได้เปิ ดกว้างให้ท้งั นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติหรื อนิติบุคคล
ไทยและต่างด้าวประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว โดยไม่มีขอ้ กาหนดกลางบังคับการจัดงานแสดงสิ นค้า มีเพียง
บางสถานที่ ที่ออกระเบียบและข้อกาหนดเกี่ ยวกับการจัดงานแสดงสิ นค้านั้นเป็ นการเฉพาะสาหรั บการมาใช้
สถานที่ของตนเองเพื่อจัดงาน ทาให้เงื่อนไขการจัดงานแสดงสิ นค้าเป็ นไปตามข้อตกลงของเจ้าของสถานที่น้ นั ๆ
ซึ่ งต่างจากในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา เพราะประเทศดังกล่าวได้มีมาตรฐานกลางบังคับใช้กบั ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า หรื อในประเด็นเกี่ยวกับข้อกาหนดในการนาสิ นค้าตัวอย่างมาจัดแสดงในงานแสดง
สิ นค้า ซึ่ งกฎระเบียบของประเทศไทยยังมีขอ้ จากัด โดยเฉพาะในเรื่ องของการจัดเก็บภาษีจากสิ นค้าที่นาเข้ามา
แสดงในงานแสดงสิ นค้านั้น เป็ นต้น
ดังนั้น ในประเด็นนี้ปัญหา ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่า เพื่อเป็ นการยกระดับการจัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศไทย
ให้เป็ นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องบริ หารจัดการผูป้ ระกอบธุรกิจการจัด
งานแสดงสิ นค้า โดยอาจมาตรฐานกลางกาหนดการปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าที่เข้ามา
ใช้งานหรื อจัดสถานที่
5.2 วิเคราะห์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
ในประเด็นนี้ เนื่ องด้วยในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ส่งเสริ มและคุ้มครองเกี่ยวกับการจัดงาน
แสดงสิ นค้า มีเพียงพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่ งเสริ มการจด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันสาหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุ มระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซึ่งกฎหมายทั้ง 5 ฉบับดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายเฉพาะ แต่เป็ นกฎหมายที่ควบคุม
เกี่ ย วกับ การจัด งานแสดงสิ น ค้า ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายในประเทศไทย และมี ส ภาพบัง คับ เป็ นการทั่ว ไป ไม่ ไ ด้
เฉพาะเจาะจงกับเรื่ องการจัดงานแสดงสิ นค้าแต่เพียงอย่างเดียว ส่ งผลให้การบังคับใช้ขาดประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผู ้
ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าถูกจากัดสิ ทธิ ในหลายกรณี เช่น หลักในการปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดงานแสดงสิ นค้าที่เข้ามาใช้งานหรื อจัดสถานที่ ปั ญหานี้จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการนาสิ นค้ามาแสดง โดยเฉพาะสิ นค้าตัวอย่าง หากพบว่ามีการนาเข้ามาและขายสิ น ค้าไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของการนาสิ นค้าเข้ามาแสดงในงานแสดงสิ นค้า ย่อมทาให้ผนู ้ าเข้าหรื อเจ้าของสิ นค้าดังกล่าวนั้นต้อง
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เสี ยภาษีให้แก่ประเทศไทย ซึ่ งในประเด็นนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่า เนื่ องด้วยการจัดงานแสดงสิ นค้ามีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของสิ นค้าและเจ้าของสิ นค้า หรื อเจ้าของสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคได้มาเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้าซึ่ง
กันและกัน ตลอดจนต่อยอดกันในทางธุรกิจต่อไป ดังนั้น ในกรณี ที่เจ้าของสิ นค้าและเจ้าของสิ นค้าได้เจอกันใน
งานแสดงสิ นค้า หากการเจรจาทางธุรกิจเป็ นไปในทางที่ดีและมีการลงทุนในประเทศไทยขึ้น นัน่ หมายความว่า
รายได้ที่จะมีการนาเข้ามาภายในประเทศและในอนาคตย่อมมีจานวนมากขึ้น ส่ งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมีการพัฒนา นอกจากนั้นในกรณี ที่เจ้าของสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคได้เจอกันในงานแสดงสิ นค้า ย่อมทาให้
เกิดการซื้ อขายสิ นค้าและนาสิ นค้าไปใช้ภายในประเทศ ในประเด็นนี้นอกจากผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์ในการ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพและตอบโจทก์ค วามต้อ งการของตนเองแล้ว ยัง ท าให้ ส ามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ได้
หลากหลายขึ้นและมี ให้เลื อกซื้ อมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามผูป้ ระกอบการภายในประเทศที่มีสินค้าประเภท
คล้ายคลึงกันย่อมเกิดการพัฒนาสิ นค้าของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันที่มีในตลาดได้ ส่ งผลให้เกิด
การพัฒนาทั้งในมุมของผูป้ ระกอบการเองที่ตอ้ งพัฒนาสิ นค้าตนเอง และผูบ้ ริ โภคเองที่สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้
หลากหลาย นาไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริ ญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
หลักเสรี ภาพในการทาสัญญา ซึ่ งเป็ นหลักที่ให้คู่สัญญามีสิทธิ และเสรี ภาพในการเข้าทาสัญญาระหว่างกัน โดย
ปราศจากการบังคับ ขู่เข็ญ หรื อการกระทาอื่นใดที่จากัดสิ ทธิและเสรี ภาพนั้น
ดังนั้น ในประเด็นปั ญหานี้ ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่า จาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรจะมีกฎหมายเฉพาะเพื่อเข้ามา
ส่ งเสริ มและควบคุมการประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้า ประกอบด้วยการก่อสร้าง ติดตั้งคูหา และการรื้ อ
ถอนงานแสดงสิ นค้า หรื อหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนาสิ นค้าตัวอย่างเข้ามาแสดงในงานแสดงสิ นค้า

6. สรุปและข้อเสนอแนะ
การประกอบธุ รกิ จการจัดงานแสดงสิ นค้านั้น ถื อเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งที่ มีบทบาทสาคัญในทางเศรษฐกิจ
หากขาดหลักเกณฑ์และมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับในทางปฏิบตั ิ ย่อมส่ งผลต่อความเชื่ อมัน่ แก่ผูป้ ระกอบการ
นักลงทุน กลุ่มผูบ้ ริ โภค ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจการจัดงาน
แสดงสิ นค้าเป็ นที่ยอมรับและเชื่อมัน่ แก่ผปู ้ ระกอบการ นักลงทุน และกลุ่มผูบ้ ริ โภค ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรเสนอให้มี
กลไกในการควบคุมและส่งเสริ มผูป้ ระกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังนี้
(1) เสนอให้มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการส่ งเสริ มและคุ้มครองการประกอบธุ รกิจการจัดงานแสดง
สิ นค้า ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าที่เข้ามาใช้งานหรื อ
จัดสถานที่ การก่อสร้าง การติดตั้งคูหา การรื้ อถอนงานแสดงสิ นค้า และการนาสิ นค้าเข้ามาแสดงในงานแสดง
สิ นค้านั้น ข้อกาหนดก่อนเข้าพื้นที่จดั แสดงงาน วันเตรี ยมงาน วันแสดงงาน วันรื้ อถอน และอุปกรณ์ที่อนุญาตให้
ใช้ในอาคาร ตลอดจนการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มและควบคุมการประกอบธุ รกิจการจัดงานแสดง
สิ นค้า
(2) เสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ งหน่ ว ยงานที่ เ กิ ด จากความร่ วมมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อกาหนดและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุ รกิจการจัดงานแสดง
สิ นค้า ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่ งทาให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าเกิดความหลากหลาย
และกระจายสู่ผบู ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
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ศั ก ดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ เ ป็ นสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี ก ารรั บ รองในกฎหมายระหว่ า งประเทศและ
ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาและวิจยั ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์
ความเป็ นมนุ ษย์ของทารกในครรภ์มารดา ความผิดฐานทาแท้งตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์มีความสัมพันธ์กบั การทาแท้ง
ซึ่ งมีกฎหมายกาหนดไว้แล้ว 2 แนวทาง คือ อนุ ญาตให้มีการทาแท้งเสรี หรื อกาหนดให้การทาแท้งเป็ นความผิด
ทางอาญา ซึ่ งประเทศไทยมีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติให้การทาแท้งเป็ นความผิดในหมวดความผิดว่าด้วย
การทาให้แท้งลูก มาตรา 301 ถึงมาตรา 304 และมีบทบัญญัติซ่ ึ งเป็ นข้อยกเว้นความผิดฐานทาแท้งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 305 ประเทศไทยควรนาเอาหลักศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์มาใช้แล้ว การทาแท้งต้องเป็ นความผิดทางอาญา
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น และมีขอ้ เสนอแนะที่ให้เป็ นทางเลือกของผูต้ ้ งั ครรภ์ที่จะเลือกดูแลเลี้ยงดูทารกที่คลอดออกมา
หรื อไม่ หากไม่ประสงค์เลี้ยงดูควรมีกฎหมายรองรับโดยความสงเคราะห์ของรัฐ โดยการศึกษาถือว่าการห้าม
ทาแท้ง เป็ นการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยความเป็ นมนุษย์เริ่ มตั้งแต่เมื่อมารดาตั้งครรภ์
คาสาคัญ: ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์, การทาแท้ง, ทารกในครรภ์มารดา

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบันการทาแท้ง มี ปัญหาข้อกฎหมายเกิ ดขึ้นอยู่ม ากมายตามที่ ปรากฏในสื่ อ มวลชนแขนงต่า ง ๆ
ทั้งการเรี ยกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายให้การทาแท้งสามารถทาได้อย่างเสรี โดยอ้างบทบัญญัติของกฎหมายที่
ห้ามมิให้มีการทาแท้งนั้นขัดต่อหลักการพื้นฐานเรื่ องสิ ทธิ และเสรี ภาพในชีวิตร่ างกายของบุคคล กับฝ่ ายที่ไม่ให้มี
การทาแท้งเสรี ซ่ ึ งมีแนวคิดว่าการทาแท้งคือการทาบาปและยัง เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของทารกที่จะมีชีวิต ซึ่ งทาให้
เห็นถึงปั ญหาทั้งข้อกฎหมายและปั ญหาทางสังคม แม้ว่าในประเทศไทยการทาแท้งจะไม่สามารถกระทาได้และ
ถือว่าหากผูใ้ ดทาแท้งก็จะเป็ นความผิด หรื อแม้กระทัง่ การยอมให้ผอู ้ ื่นทาแท้งก็ยงั คงเป็ นความผิด แต่ก็ยงั คงเกิด
กรณี การทาแท้งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาได้มีการพยายามผลักดันกฎหมายที่อนุญาตให้มี
การทาแท้งเสรี ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยงั คงมีท้งั ผูท้ ี่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการอนุญาตให้ทาแท้งเสรี
ฝ่ ายที่เห็นด้วยกับการให้มีกฎหมายอนุญาตให้เกิดการทาแท้งโดยเสรี ก็มีเ หตุผลสนับสนุนว่าการทาแท้ง
ย่อมเป็ นเสรี ภาพส่ วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผูท้ ี่ เป็ นมารดาซึ่ งมี สิทธิ ที่จะตัดสิ นใจเกี่ ยวกับร่ างกายของ
ตนเองและจะเป็ นการแก้ปัญหาการมีลูกในวัยที่ยงั ไม่พร้อม เพราะโดยมากการตั้งครรภ์อนั นามาซึ่งการทาแท้งโดย
ผิดกฎหมายในกรณี ที่การทาแท้ง เกิดขึ้นจากเด็กในช่วงวัยอายุ 15-19 ปี หากให้เด็กคลอดออกมากก็อาจจะเป็ น
ปั ญหาทางสังคมต่อมา ซึ่ งอาจรวมไปถึงคุณภาพของชี วิตของเด็กที่คลอดออกมาจากความไม่พร้อมของผูเ้ ป็ น
มารดาได้ เพราะทารกที่อยู่ในครรภ์มารดายังไม่มีสภาพบุคคลอันจะก่อให้เกิดสิ ทธิ ต่าง ๆ นอกจากนี้การเปิ ดช่อง
ให้มีการทาแท้งเสรี ก็อาจจะลดปัญหาของผูก้ ระทาความผิดในฐานทาแท้งซึ่ งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ถึงมาตรา 304 ว่าเป็ นความผิด และนอกจากนี้ยงั มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 ซึ่ งวินิจฉัย
ว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทาให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญามาตราดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบนั การทาแท้งจะสามารถทาได้แต่ตอ้ งเป็ นกรณี ที่เป็ นการกระทาโดยแพทย์และ
ต้องกระทาอันเนื่องมาจากสุ ขภาพของตัวหญิงนั้น หรื อ หญิงมีครรภ์อนั เนื่ องมาจากการถูกการกระทาความผิด
ฐานข่มขืน แต่กลุ่มที่ยงั คงสนับสนุนให้มีการทาแท้งโดยเสรี ก็ยงั คงเห็นว่าควรที่จะเพิ่มให้การทาแท้งสามารถทา
ได้โดยเสรี และไม่จาเป็ นต้องให้การทาแท้งจะทาได้อย่างถูกต้องเพียงเพราะเข้าหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้นแต่เพียง
อย่างเดียว
ส่ ว นฝ่ ายที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ยหรื อ ฝ่ ายที่ ย งั คงสนับ สนุ น ให้ มี ก ารคงกฎหมายเรื่ อ งการท าแท้ง ก็ มี เ หตุ ผ ล
สนับสนุนว่าการทาแท้งเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดา เพราะถือเป็ นการพราก
สิ ทธิชนิดหนึ่งอันทุกคนพึ่งมีน้ นั คือ “สิ ทธิในการเกิดเป็ นมนุษย์” ซึ่งเป็ นหลักการพื้นฐานที่ตอ้ งได้รับการคุม้ ครอง
และรับรองในทางกฎหมาย และนอกจากนี้การทาแท้งยังคงขัดต่อหลักการในทางศาสนาอาทิเช่นศาสนาพุทธ ถือ
ว่าการทาแท้งมีความหมายถึงการฆ่ามนุษย์ หรื อฆ่าคนตายเพราะถือว่าเป็ นการทาผิดศีลข้อปาณาติบาต ซึ่ งถือเป็ น
บาปที่ร้ายแรง และไม่ควรที่จะให้การทาแท้งเป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นการวิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาและวิจยั หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยืนยันหลักเกณฑ์ว่าความเป็ นมนุษย์ที่พึงจะได้รับการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
398

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

นั้นเริ่ มตั้งแต่เมื่อใดซึ่ งย่อมเกี่ยวพันไปถึงการทาแท้งที่จะให้เป็ นเสรี ภาพของผูต้ ้ งั ครรภ์หรื อเป็ นความผิดกฎหมาย
หรื อสามารถกระทาได้มากน้อยเพียงใด โดยการวิจยั มุ่งเน้นเฉพาะในกรณี การทาแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 และกรณี ขอ้ ยกเว้นที่กฎหมายให้สามารถทาแท้งได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาที่มีการนาเอาหลักการคุม้ ครองสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์มาเป็ นแนวคิดและเพื่อให้เกิดความสงบสุ ข
ขึ้นในสังคมอย่างแท้จริ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและวิจยั ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดาและ
การคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดา
2. เพื่อศึกษาและวิจยั ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความผิดฐานทาแท้งและการคุม้ ครองทารกในครรภ์
มารดาตามประมวลกฎหมายอาญา
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดฐาน
การทาแท้ง

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาและวิจยั ถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ตามหลักสิ ทธิมนุษยชน ปัญหาการทาแท้ง และบทบัญญัติกฎหมายอาญาด้านการทาแท้ง และแนวคิดความ
เป็ นมนุษย์ของต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร และ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3.2 สมมุติฐานในการวิจัย
จุดเริ่ มต้นของการจะกาหนดให้การทาแท้งได้โดยเสรี หรื อเป็ นความผิดอาญานั้นขึ้นอยูก่ บั แนวคิดของ
หลักสิ ทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญที่ให้ความสาคัญต่อมนุษย์ที่จะมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ที่จะได้รับการ
คุม้ ครองที่ยงั คงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างความเป็ นมนุษย์เกิดขึ้นในระหว่างอยูใ่ นครรภ์มารดาหรื อเกิด
มาแล้วอยูร่ อดเป็ นทารกอันนาไปสู่กฎหมายอาญาว่าด้วยการทาแท้งที่จะให้เป็ นความผิด หรื อไม่ผิด หรื อยกเว้น
เหตุทาแท้งซึ่งจุดเริ่ มต้นของความเป็ นมนุษย์ที่นาไปสู่การมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์จะเป็ นคาตอบที่นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งกฎหมายอาญาในเรื่ องการทาแท้งที่ที่จะเป็ นคาตอบที่เกิดจากการวิเคราะห์จนเป็ น
เหตุผลสนับสนุนแนวทางของกฎหมายทาแท้ง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาวิจยั โดยใช้การวิจยั เอกสาร (Documentary research) เป็ นการศึกษาค้นคว้าวิจยั โดยการรวบรวม
และวิเคราะห์เอกสารจากรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประมวลกฎหมายอาญา ตารา
เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิ พนธ์ รายงานทางวิชาการ โดยรวบรวมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ ข่าว อินเตอร์ เน็ต
ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงนิติศาสตร์ ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ และศาสตร์ แขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศไทย
และในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาทาการเรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
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5. ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดา ศึกษากรณี การทาแท้ง
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
พบว่าจากการศึกษาและวิจยั ทฤษฎี และแนวคิด ที่เกี่ ยวกับศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของทารกในครรภ์
มารดา จากแนวคิดในเรื่ องจุดเริ่ มต้นของความเป็ นมนุษย์ และจุดเริ่ มต้นของการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ซึ่งได้มีการรับรองปรากฎในคาปรารภของปฏิญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนและในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 เห็นได้ว่า ความเป็ นมนุษย์น้ นั เริ่ มตั้งแต่เมื่อมีการปฏิสนธิ และมีลกั ษณะของความ
ที่ทารกนั้นสามารถที่จะอยูร่ อดได้ โดยในทางการแพทย์ยอมรับแนวความคิดที่ความเป็ นมนุษย์ได้เกิดขึ้นหลังจาก
การปฏิ สนธิ ผ่านไปเป็ นระยะเวลา 6 วัน ซึ่ งเป็ นช่ วยระยะที่ตัวอ่อนมีการฝั งตัวในผนังมดลูกเพื่อที่ ตวั อ่อนจะ
สามารถดารงชีวิตต่อไปได้ ส่ วนในทางศาสนาทั้งของศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ และศาสนาอิสลามมีการยอมรับ
ว่าความเป็ นมนุษย์มีจุดเริ่ มต้นที่เมื่อดวงวิญญาณเขามาจุติหรื อสถิตย์ในร่ างของตัวอ่อนซึ่ งในทางศาสนาพุทธและ
แนวความคิดของศาสนาคริ สต์ เชื่อว่าดวงวิญญาณจะเข้ามาจุติทนั ทีเมื่อมีการปฏิสนธิ (พระครู ปลัดสุ วฒั นเมธาคุณ,
ดร.ชัยยันต์ จตฺ ตาลโย (2558) หน้าที่ 28) ส่วนศาสนาอิสลามมี3 แนวความคิด ว่าดวงวิญญาณจะเข้ามาในร่ างความ
เป็ นมนุษย์ในระยะเวลาที่แตกต่างกันทั้ง 3 แนวความคิดโดยแนวความคิดที่หนึ่งเชื่อว่าความเป็ นมนุษย์เริ่ มต้นเมื่อ
มี ก ารปฏิ ส นธิ แนวความคิ ด ที่ ส องเชื่ อ ว่ า ดวงวิ ญ ญาณจะมาจุ ติ เ มื่ อ พ้น 120 วัน หลัง จากการปฏิ ส นธิ แ ละ
แนวความคิดที่ 3 ที่เชื่อว่าดวงวิญญาณจะจุติเมื่ออายุครรภ์ได้ 40 วัน (อรุ ณ บุญชม. (ออนไลน์, 2562). เริ่ มต้นใน
ส่ วนของปรัชญาของจีนมองว่า ความเป็ นมนุ ษย์น้ นั เริ่ มนับตั้งแต่เมื่ออยู่ในครรภ์มารดา โดยถือว่าเมื่อเด็กคลอด
ออกมาจะมีอายุได้ 1 ปี (ออนไลน์, 2561) และเมื่อความเป็ นมนุษย์ได้เกิดขึ้นแล้วศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ก็จะได้รับ
ความคุม้ ครองด้วยเช่นเดียวกัน
ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์คือคุณค่าที่ ผูกผันกับความเป็ นมนุ ษย์และเป็ นคุณค่ าที่ ไม่อาจล่วงละเมิ ดได้
(บรรเจิด สิ งคะเนติ , (2562) หน้า 90) ซึ่ งต้องได้รับความคุม้ ครองด้วยเสมอ นอกจากนี้ศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ยงั
ถือเป็ นหลักการพื้นฐานของสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งสิ ทธิ มนุษยชนนั้นมีอยู่ดว้ ยกัน 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับที่ 1 ซึ่ งถือ
เป็ นสิ ทธิ ข้นั พื้นฐานซึ่งจะติดตัวมนุษย์ทุกคน อาทิเช่นสิ ทธิ ในชีวิตร่ างกาย ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ที่อยูเ่ หนือกฎหมายและ
อานาจรัฐ และระดับที่ 2 ซึ่งเป็ นสิ ทธิที่ตอ้ งได้รับการรับรองและคุม้ ครองโดยกฎหมายและจากรัฐ เช่น สิ ทธิในทาง
การเมือง ดังนั้นสิ ทธิ ในการมีชีวิตของทารกในครรภ์มารดาคือสิ ทธิ ที่ติดตัวมนุ ษย์ ดังนั้นการคุม้ ครองศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์ก็ยอ่ มเป็ นสิ่ งที่สมควรได้รับการเคารพเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ทวั่ ไป
การท าแท้ง โดยพิ จารณาจากแค่ดุล ยพิ นิจ ของหญิ ง ผูต้ ้ ังครรภ์แ ต่ ฝ่ายเดี ย วผูเ้ ขีย นเห็ น ว่ า ไม่ สมควร
ทั้งภายใต้บริ บทของกฎหมายทาแท้งของประเทศไทยในปัจจุบนั ได้กาหนดกรอบในการทาแท้งไว้เป็ นที่แน่นอน
และเหมาะสมอยู่พอสมควร แม้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะกาหนดให้ความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301
จะเป็ นการขัดต่อรั ฐธรรมนู ญอันเป็ นการยอมรั บสิ ทธิ ของตัวหญิ งมากขึ้น แต่ท้ งั นี้ ผูเ้ ขียนมองว่าหากจะมี การ
รับรองให้มีการทาแท้งดังกล่าวได้อย่างเสรี ย่อมเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดา
และเป็ นการพรากสิ ทธิในการมีชีวิตซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่มีคุณค่าสู งยิ่ง ดังนั้นในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทาแท้งสมควรที่จะกาหนดให้อยูใ่ นกรอบที่เป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ต่อสุ ขภาพของ
ตัวหญิง อันเป็ นการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์
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6. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายตามลาดับสมมุติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้การเริ่ มต้นความเป็ นมนุษย์
ตามหลักการทางศาสนาทั้ง 3 กล่าวคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ และศาสนาอิสลามตามเห็นสอดคล้องกันว่า
ความเป็ นมนุษย์มีจุดเริ่ มต้นเมื่อมีดวงวิญญาณมาจุติในร่ างของตัวอ่อนในครรภ์มารดา แต่หากจะมีความแตกต่าง
กันแค่เรื่ องของระยะเวลาเท่านั้น
นอกจากนี้ ความเชื่ อในเชิ งปรัชญาของจีนที่มองว่าการนับอายุให้เริ่ มนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อเด็กถึง
กาหนดออกมาจะเริ่ มมีอายุได้ 1 ปี โดยนับอายุของเด็กรวมไปกับระยะเวลาที่เด็กอยูภ่ ายในครรภ์มารดาเพราะคน
จี นโบราณมี ความเชื่ อว่าชี วิตในครรภ์มารดาก็นับเป็ นหนึ่ งชี วิตนั้นเท่ากับเป็ นการยอมรั บการเป็ นมนุ ษย์หรื อ
ยอมรับว่าจุดเริ่ มต้นของชีวิตมนุษย์ได้เริ่ มตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาแล้วไม่ว่าเด็กจะเริ่ มมีการปฏิสนธิเมื่อไหร่ ก็ตาม
ในทางการแพทย์ได้มีการอธิ บายถึงจุดเริ่ มต้นของความเป็ นมนุษย์ไว้ว่าการเป็ นมนุษย์จะเริ่ มต้นเมื่อไข่
และอสุ จิมาทาการปฏิสนธิ กันหลังจากนั้นจึงเกิดการพัฒนาเป็ นตัวอ่อน ซึ่ งตัวอ่อนดังกล่าวแม้ว่าจะเริ่ มมีการ
พัฒนาการด้วยตัวเองหรื อมีสัญญาการเป็ นมนุ ษย์แต่ก็ยงั ไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามีความเป็ นมนุษย์หรื อเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่
สมบูรณ์ จาเป็ นที่ตัวอ่อนนั้นจะต้องมี การฝังตัวในผนังมดลูกของผูเ้ ป็ นมารดาเสี ยก่ อนเพื่อที่จะสามารถมีการ
พัฒนาการต่อไปได้เพราะหากไม่มีการฝั่งตัวในผนังมดลูกแล้วตัวอ่อนก็ไม่สามารถที่จะดารงชีวิตหรื อมีพฒั นาการ
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ต่อไป (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (2537) หน้าที่ 99) ดังนั้นในทางการแพทย์จึงมองว่า การเป็ น
มนุษย์มีจุดเริ่ มต้นโดยนับจากเมื่อตัวอ่อนทาการฝังตัวในผนังมดลูกนั้นเอง
ดังนั้นเมื่อความเป็ นมนุษย์ได้ถือกาเนิดขึ้นตั้งแต่ยงั เป็ นทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาแล้วแนวคิดดังกล่าวจึง
สอดคล้องกับแนวความคิดของสานักกฎหมายธรรมชาติซ่ ึงมองว่าสิ่ งต่างๆ นั้นเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ และมนุษย์
มีความเป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมชาติ (Part of nature) และความเป็ นนายเหนื อธรรมชาติ (Master of nature) (ปรี ดี
เกษมทรัพย์ (2550) หน้า 111) และมีความสอดคล้องกับหลักศาสนาที่มีการยืนยันว่ามนุ ษย์มีจุดเริ่ มต้นตั้งแต่อยู่
ครรภ์มารดา ความเป็ นมนุษย์จึงเป็ นคุณค่า ซึ่ งคุณค่านั้นย่อมต้องได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมกัน และคุณค่า
ของความเป็ นมนุษย์น้ นั คือศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ซึ่ งเมื่อความเป็ นมนุษย์ได้เริ่ มต้นเมื่อใดศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุ ษย์น้ นั จึงเริ่ มต้นเช่นเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาถือว่าเป็ นมนุษย์ ทารกในครรภ์มารดาจึงมี
ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์เ ช่ น เดี ย วกับ บุ ค คลทั่ว ไป อัน พึ่ ง ได้รั บ ความเคารพในศัก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นมนุ ษ ย์
การทาลายหรื อการพรากสิ ทธิ ในการมี ชีวิตของทารกจึงถือเป็ นการละเมิ ดศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ไปด้วย
เช่นเดียวกัน
การคุ้ม ครองศัก ดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์น้ ันในทางระหว่ า งประเทศได้มี ก ารก าหนดในคาปรารภของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งได้อธิ บายว่า ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และความเท่าเทียมกั น ถึงเป็ นสิ่ งที่
ได้รับการยอมรับว่า เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กาเนิดและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ดงั กล่าวย่อมคุม้ ครองมนุษย์
ทุกคนตั้งแต่เริ่ มมีความเป็ นมนุ ษย์ ส่ งผลให้คนในสังคมย่อมต้องเคารพในความเป็ นมนุ ษย์ของคนทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันและไม่ละเมิดสิ ทธิซ่ ึงกันและกันเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นปกติสุข
ดังนั้นเมื่อความเป็ นมนุ ษย์ได้เริ่ มตั้งแต่เมื่อทารกหรื อตัวอ่อนในครรภ์มารดาได้ฝั่งตัวอยู่ในมดลูกของ
มารดา ซึ่ งถือว่าความเป็ นมนุษย์ได้เริ่ มต้นขึ้นแล้วและเมื่อความเป็ นมนุษย์ได้เริ่ มต้นขึ้นศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
ย่อมเกิดขึ้นทันทีและได้รับการยอมรับในการมีศกั ดิ์ศรี การทาลายชี วิตของทารกในครรภ์มารดาจึงเท่ากับเป็ น
การละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ดงั นั้นจึงนามาซึ่งการออกกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้มีการทาแท้งได้อย่างเสรี และ
จากัดสิ ทธิ ต่างๆ ในการทาแท้งโดยกาหนดให้การทาแท้งเป็ นความผิดอาญา แต่ในปั จจุบนั มีการเรี ยกร้องถึงสิ ทธิ
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ในการจัดการตนเองของหญิงและสิ ทธิในการตัดสิ นใจเรื่ องการยุติการตั้งครรภ์โดยให้ถือว่าเป็ นสิ ทธิ ของหญิงแต่
เพียงผูเ้ ดียวในการจัดการหรื อตัดสิ นใจที่จะตั้งครรภ์ต่อหรื อไม่ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดแนวคิดเรื่ องการทาแท้งเสรี แต่ก็
ยังคงมีกลุ่มที่โต้แย้งแนวความคิดดังกล่าวโดยมองว่าการทาแท้งเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของเด็กที่จะมีชีวิตอยู่และ
สมควรที่จะได้รับความเคารพอย่างสู งในฐานะที่ทารกในครรภ์มีความเป็ นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป
ในส่ วนการทาแท้งในประเทศไทยยังถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายอาญา เพราะยังมีการบัญญัติให้
การทาแท้งเป็ นความผิดโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ซึ่งปรากฎอยูใ่ นประมวลกฎหมายอาญาหมวดความคิดว่าด้วยการทาให้
แท้งลูกตั้งแต่ มาตรา 301ถึงมาตรา 304ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ที่หญิงนั้นทาแท้งเองหรื อในกรณี ที่มีผมู ้ าทาให้หญิงนั้น
แท้ง โดยหญิ งนั้นจะยิน ยอมหรื อไม่ และมี เ หตุยกเว้นความผิดปรากฏในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305
ซึ่ งบัญญัติให้การทาแท้งที่ เกิ ดขึ้นจากการกระท าโดยแพทย์ เพื่อสุ ขภาพของตัวหญิ งนั้น หรื อการทาแท้ง อัน
เนื่องมาจากการกระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราไม่เป็ นความผิด ซึ่ งข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 นั้นเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อหลักการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ แต่เนื่องจากการทาแท้งโดยแพทย์
เพื่อความจาเป็ นในด้านสุ ขภาพของหญิงนั้นเป็ นการชัง่ น้ าหนักถึงการใช้สิทธิของหญิงและของสิ ทธิของเด็ก

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ประเด็นปัญหาและข้ อเสนอแนะต่ อกรณีการขัดแย้ งกันระหว่ างสิ ทธิของทารกในครรภ์ มารดากับ
สิทธิของหญิงต่ อการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
ในประเด็นดังกล่าวจากการศึกษาแม้ว่าจะเป็ นการยอมรับว่าหญิงนั้นมีสิทธิ ที่จดั การใดๆ ในร่ างกายตน
อันเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคลก็ตาม แต่เนื่องจากเมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นและทารกนั้นมีสัญญาณของการมีชีวิตที่เรี ยกว่า
มนุษย์แล้วนั้น การคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์ก็ย่อมเป็ นสิ่ งที่สมควรได้รับการเคารพเฉก
เช่นเดียวกับมนุษย์ทวั่ ไป การทาแท้งโดยพิจารณาจากแค่ดุลยพินิจของหญิงผูต้ ้งั ครรภ์แต่ฝ่ายเดียวผูเ้ ขียนเห็นว่าไม่
สมควร ทั้งภายใต้บริ บทของกฎหมายทาแท้งของประเทศไทยในปัจจุบนั ได้กาหนดกรอบในการทาแท้งไว้เป็ นที่
แน่ นอนและเหมาะสมอยู่พอสมควร แม้ว่า ศาลรัฐธรรมนู ญจะกาหนดให้ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา301 จะเป็ นการขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็ นการยอมรับสิ ทธิ ของตัวหญิงมากขึ้น แต่ท้ งั นี้ผเู ้ ขียนมองว่าหากจะ
มีการรับรองให้มีการทาแท้งดังกล่าวได้อย่างเสรี ย่อมเป็ นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์
มารดา และเป็ นการพรากสิ ทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็ นสิ ทธิที่มีคุณค่าสู งยิ่ง ดังนั้นในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการทาแท้งสมควรที่จะกาหนดให้อยู่ในกรอบที่เป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพของตัวหญิง อันเป็ นการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้
เป็ นการละเมิดต่อสิ ทธิส่วนบุคคลของหญิงแต่อย่างใด
7.2 ปัญหากรณีการอนุญาตให้ ทาแท้ งอันเนื่องมาจากการที่หญิงถูกข่ มขืนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 305 (2)
ในกรณี ดงั กล่าวนี้ผเู ้ ขียนเห็นว่าการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกในครรภ์มารดาและสิ ทธิ
ในการมีชีวิตเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ ฉะนั้นผูเ้ ขียนเห็นสมควรให้มีการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 305(2) ดังกล่าว
ใหม่ โดยให้มีการยกเลิกบทบัญญัติดงั กล่าวและในขณะเดียวกันเพื่อเป็ นการชดเชยสภาพจิตใจของหญิงผูเ้ ป็ น
มารดา ให้รัฐดาเนิ นมาตรการเพื่อให้ความช่ วยเหลื อหญิ งที่ ต้ งั ครรภ์เนื่ องจากการถูกข่มขืน โดยเมื่ อศาลมี คา
พิพากษาแล้วให้รัฐเข้าดูแลหญิงอย่างดีโดยการจ่ายเงินชดเชยรายเดือนเพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างที่
หญิงตั้งครรภ์หรื อค่าทาคลอด และให้หญิงนั้นอยู่ภายในการดูแลของสถานพยาบาลหรื อสถานที่ที่รัฐจัดหาให้
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เพื่อให้เด็กในครรภ์ได้รับความปลอดภัยหรื อในกรณี ระหว่างที่คดีข่มขืนอยูใ่ นกระบวนพิจารณาศาลสามารถออก
ข้อกาหนดคุม้ ครองชัว่ คราวเพื่อให้รัฐเข้าดาเนินการดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ และเมื่อเด็ก
คลอดออกมาให้เป็ นการตัดสิ นใจของหญิงนั้นว่าจะรับดูแลบุตรคนดังกล่าวหรื อไม่ หากรับบุตรคนดังกล่าวดูแล
ให้หน่วยงานของรัฐยังคงให้ความช่วยเหลือในภาระค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้น หรื อหากเป็ นกรณี ที่หญิงนั้นไม่ประสงค์จะ
ดูแลบุตรดังกล่าว ให้บุตรดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในทันที ซึ่ งวิธีการดังกล่าวจะเป็ นการ
ชดเชยความเสี ยหายทางจิตใจของหญิงที่ต้งั ครรภ์และยังคงเป็ นการคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทารกใน
ครรภ์ได้อย่างสมบูรณ์
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การไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครอง
MEDIATION ON ADMINISTRATIVE DISPUTE
BEFORE FILING A CASE IN THE ADMINISTRATIVE COURT
อมรเทพ ชู เชิด
Amontap Shushurd
บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดี
ในศาลปกครอง เนื่ องจากปั จจุบนั การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองในศาลปกครองสามารถกระทาได้ เฉพาะ
กรณี ที่ ไ ด้ ยื่ น ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครอง ตามมาตรา 66/1 ถึ ง มาตรา 66/12 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ งผลของการไกล่เกลี่ยกรณี ภายหลังฟ้องคดีแล้วค่อนข้างมี
ข้อยุง่ ยาก เช่น ผูฟ้ ้องคดีตอ้ งได้จดั ทาคาฟ้องจนแล้วเสร็ จและต้องดาเนินการให้ครบตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีแล้ว
เช่ น ในประเภทคดี ที่ ก ารฟ้ อ งคดี ต้ อ งมี ค่ า ธรรมเนี ย มศาลก็ ต้ อ งได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มศาลครบถ้ ว นแล้ว
ซึ่ งสร้ างภาระให้แก่ ผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั ในด้านระยะเวลาในการดาเนิ นการ รวมไปถึ งค่าใช้จ่ายในการจัดทาคาฟ้ อ ง
(รวมถึงเอกสารประกอบคาฟ้ อง) ซึ่ งแตกต่างกับ กรณี การฟ้ องคดี แพ่งหรื อคดี อาญาในศาลยุติธรรม ที่ กฎหมาย
กาหนดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่ อนการฟ้ องคดี ซึ่ งสอดคล้องกับการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาททางปกครองของ
ต่างประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส เครื อรัฐออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริ กา ที่มี
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีมาเป็ นเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้น เพื่อทาให้ขอ้ พิพาททาง
ปกครองยุติลงได้รวดเร็ วยิ่งขึ้นโดยความสมัครใจของคู่กรณี และรั กษาไว้ซ่ ึ งสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ตลอดจน
ส่ งเสริ มให้การบริ หารจัดการคดีของศาลปกครองมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริ ง จึงควรจัด
ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครองของไทยขึ้น
คาสาคัญ : การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททางปกครอง 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. บทนา
เป็ นที่ ถกเถี ยงกันในหมู่นักกฎหมายมาเป็ นเวลาพอสมควรเกี่ ยวกับการนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิ พ าทเข้า มาใช้ ใ นการระงับ ข้อ พิ พ าททางปกครอง โดยเห็ น ว่ า การกระท าทางปกครองของหน่ ว ยงาน
ทางปกครองเป็ นการรับมอบอานาจจากรัฐมาทากิจกรรมทางปกครองเพื่อให้การจัดทาบริ การสาธารณะบรรลุผล
จึงจาเป็ นที่รัฐหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากรัฐต้องมีอานาจเหนือกว่าฝ่ ายเอกชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจกระทาได้
จึงเป็ นกรณี ที่เอกชนพิพาทกันเท่านั้น แต่แนวความคิดดังกล่าวถูกท้าทายเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 โดยเพิม่ บทบัญญัติ ส่วนที่ 2/1 การไกล่เกลี่ย
ข้อ พิ พ าท มาตรา 66/1 ถึ ง มาตรา 66/12 ขึ้ น ซึ่ ง เป็ นการไกล่เกลี่ ยข้อ พิ พาททางปกครองหลัง ฟ้ อ งคดี โดยศาล
ปกครอง1 แม้หลักการของการบัญญัติให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองหลังฟ้องคดีจะเป็ นสิ่ งที่ดี แต่กลับ
ปรากฏข้อเท็จจริ งว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองภายหลังการฟ้องคดี ในศาลปกครองบรรลุวตั ถุประสงค์
ของกฎหมาย2 น้อยกว่าที่คาดการณ์ ด้วยเหตุหลายประการ เช่น กรณี เมื่อหน่วยงานทางปกครองถูกฟ้องเป็ นคดีต่อศาล
ปกครอง หน่วยงานจะมอบคดีพิพาทให้พนักงานอัยการดาเนินคดีแทน โดยคดีจะมีผลไปในทางใดให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
พนักงานอัยการ หน่วยงานจะปฏิบตั ิตามคาพิพากษาในชั้นถึงที่สุดในคราเดียว ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานไม่จาต้องไป
พิ จ ารณาข้อ เท็ จ จริ ง เองซึ่ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายได้ แต่ หากหน่ วยงานทางปกครองยิ นยอมเข้ามาใน
1

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 66/4 ในเวลาใด ๆ นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองจนถึงวันสิ้ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ ง คู่กรณี อาจร่ วมกันยื่นคาขอต่อศาลเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรื อคู่กรณี ฝ่าย
ใดฝ่ ายหนึ่งอาจยื่นคาขอและคู่กรณีฝ่ายอื่นตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในกรณี เช่นนี้ ถ้าองค์คณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควร
และประธานศาลปกครองสู งสุดหรื ออธิ บดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้ศาลดาเนิ นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง
คู่กรณี น้ ันได้ สาหรั บคู่กรณี ที่ไม่ได้ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลอาจดาเนิ นกระบวนพิจารณาต่อไปก็ได้ เมื่อองค์คณะ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาเห็ น สมควรให้ มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทและคู่ ก รณี ยิ น ยอมให้ น าความในวรรคหนึ่ งมาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลมให้ประธานศาลปกครองสู งสุ ดหรื ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองซึ่ งไม่มีหน้าที่
รับผิดชอบคดีในสานวนคดีน้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยคานึ งถึงความรู ้ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของ
ตุลาการศาลปกครองผูน้ ้ นั
2
หมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดี ปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 :มีหลักการและเหตุผลว่า
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็ นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้การบริ หารจัดการ
คดี มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้คู่กรณี มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครองได้อีก
ทางหนึ่ ง สมควรเพิ่มบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี ปกครองภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อให้ขอ้ พิพาททางปกครองยุติลงได้อย่างรวดเร็ วยิ่ งขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณี และรั กษาไว้ซ่ ึ งสัมพันธ์ที่ดีระหว่า งกัน
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ หารจัด การคดี ข องศาลปกครองมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง จ าเป็ นต้อ งตรา
พระราชบัญญัติน้ ี
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กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองภายหลังการฟ้องคดี กฎหมายกาหนดว่าหากข้อตกลงนั้นมิได้กระทาลง
เพราะกลฉ้อฉลหรื อขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลปกครอง
ก็จะมีคาพิพากษาไปตามนั้น3 และส่ งผลให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวต้องห้ามมิให้อุทธรณ์4 ซึ่ งหากหน่วยงานผูต้ รวจสอบ
เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวทาให้รัฐเสี ยหาย เจ้าหน้าที่ผูซ้ ่ ึ งยินยอมเข้า
มาทาการไกล่เกลี่ยอาจต้องรับผิดทั้งในส่ วนของความรับผิดทางละเมิดหรื อความผิดทางวินัย ซึ่ งเป็ นความผิด
เฉพาะตัว

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดี
(2) เพื่อศึกษารู ปแบบและแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในต่างประเทศ
(3) เพื่อนาแนวคิดทฤษฎี และรู ปแบบเกี่ ยวกับ การไกล่เกลี่ ยข้อ พิพ าททางปกครองก่ อนฟ้ องคดี ข อง
ต่างประเทศมาปรับใช้กบั การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในศาลปกครองไทย

3. การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีในประเทศไทย
เดิมทีการระงับข้อพิพาทในทางแพ่ง กระทาโดยการทาสัญญาประนี ประนอมยอมความตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 850 ถึ ง มาตรา 852 แต่ ก ารที่ คู่ สั ญ ญาพิ พ าทท าข้อ ตกลงกัน เอง เพื่ อ ยุ ติ
ข้อพิพาทอาจเป็ นไปได้ยาก และอาจยากยิ่งขึ้นหากฝ่ ายหนึ่งมีสถานะเป็ นหน่วยงานทางปกครอง เนื่องจากติดขัดใน
เรื่ องกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับอานาจในการเข้าทาข้อตกลงลักษณะนี้ ดังนั้น จึงมีความพยายาม
ในการหาวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น โดยรู ปแบบหนึ่ งของการระงับข้อพิพาทดังกล่าวคือ “การไกล่
เกลี่ย”5 ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่อาศัยการดาเนินการโดยบุคคลที่สาม (อาจจะเป็ นคนเดียวหรื อหลายคน) เข้ามาเป็ นคน
กลางเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท ซึ่ งท าให้ ข้ อ พิ พ าทระงั บ ลงได้ ร วดเร็ ว กว่ า การให้ คู่ พิ พ าท
3

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 66/10 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสาเร็ จและทาให้ประเด็นแห่ งคดีเสร็ จสิ้ นไปทั้งหมด ให้ศาลปกครองมี
คาพิพากษาไปตามนั้น หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาให้คดีเสร็ จสิ้ นไปบางส่ วน ให้ศาลจดรายงานแสดงข้อความแห่ งข้อตกลงใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหล่านั้นไว้แล้วให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ต่อไปและนามารวมพิพากษากับข้อพิพาท
ที่ตกลงกันได้ไปในคราวเดียวกัน
4
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 66/11 ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้น ต้น ซึ่ งพิ พากษาตามการไกล่เกลี่ ยข้อพิ พาทในประเด็นแห่ งคดี
ที่เสร็จสิ้ นไปไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามมาตรา 66/10 เว้นแต่ในเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อมีขอ้ กล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งฉ้อฉล
(2) เมื่อคาพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็ นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่ งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
(3) เมื่อคาพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็ นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
5
ความหมายของการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยไม่มีคานิยามหรื อความหมายที่แน่ชดั เนื่องจากต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายแต่ละฉบับที่จดั ให้มีการไกล่เกลี่ยขึ้น เช่น ตามระเบียบคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 ข้อ 4 “การไกล่เกลี่ย” หมายความว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากปั ญหาการละเมิด สิ ทธิ
มนุ ษยชน ที่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมาย ทาหน้าที่คนกลางในการช่วยเหลือเสนอแนะหรื อแก้ไข ข้อพิพาท
ภายในกรอบของการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน และจัดทาข้อตกลงที่เป็ นธรรมซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ ระหว่างคู่กรณี พระราชบัญญัติการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ ี “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้คู่กรณี มี
โอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดาเนินการในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี
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ตกลงกั น เอง ซึ่ งรู ปแบบของการระงั บ ข้อ พิ พ าทด้ว ยการไกล่ เ กลี่ ย นี้ เป็ นรู ป ธรรมขึ้ น เมื่ อ มี ก ารบั ง คับ ใช้
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยศาลยุติธรรมซึ่ งมีศูนย์ไกล่เกลี่ยประจาศาลอยู่แล้ว สามารถ
ใช้ศูนย์ดงั กล่าวเป็ นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีได้ดว้ ย
สาหรั บ ข้อ พิพ าทที่ ส ามารถนามาไกล่ เกลี่ ย ได้น้ ันมิ ใช่ ข้อพิ พ าททุก ประเภท โดยต้อ งเป็ นข้อพิพาท
ทางแพ่ง ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ขอ้ พิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิ ทธิ์ 6 ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวด้วยทรัพย์
มรดก 7 ข้อ พิ พ าทอื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชกฤษฎี ก า 8 และข้อ พิ พ าทอื่ น นอกจาก (1) (2) และ (3) ที่ มี
ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท หรื อตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น จึงไม่รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิ ทธิ
แห่งสภาพบุคคล สิ ทธิในครอบครัว หรื อกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งไม่อาจไกล่เกลี่ยได้9 หรื อในกรณี ที่เป็ น
ข้อพิพาททางอาญานั้น คู่กรณี อาจไกล่เกลี่ยได้เฉพาะความผิดอันยอมความได้10 ความผิดลหุ โทษตามมาตรา 390,
391, 392, 393, 394, 395 แ ล ะ ม า ต ร า 397 แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด ล หุ โ ท ษ อื่ น
ที่ ไม่กระทบต่อส่ วนรวมตามที่ กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎี กา 11 ซึ่ งหากคู่กรณี ได้ทาข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ทางอาญากันแล้ว ให้ถือว่าสิ ทธินาคดีอาญามาฟ้องเป็ นอันระงับ12 (เฉพาะคู่กรณี ซ่ ึงทาข้อตกลง)
ในการไกล่เกลี่ ยนั้น สานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มี ศูนย์ไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทก่ อนฟ้ องคดี รวมถึ งการ
คัดเลือกและขึ้นทะเบียน “ผูไ้ กล่เกลี่ย”13 เพื่อทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยกาหนดให้ผไู ้ กล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 1014 แห่ งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่ งในเรื่ องของ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ “ผูย้ ื่นคาขอ”15 ถูกกาหนดไว้ในระเบียบสานักงานศาลยุติธรรมว่าด้วย การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
ในการไกล่เกลี่ ยข้อพิ พ าทนั้น เมื่ อคู่กรณี ได้มีข้อตกลงกันเป็ นประการใดแล้วให้ผูไ้ กล่เ กลี่ ย บัน ทึ ก
ข้อ ตกลงการไกล่ เกลี่ ย ข้อ พิ พาทหรื อ จัด ให้มี ก ารบันทึ กข้อตกลงระงับข้อ พิ พ าทนั้น ไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร
6

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคสอง (1)
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคสอง (2)
8
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคสอง (3)
9
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง
10
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง (1)
11
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง (2)
12
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 วรรคสอง
13
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ ี “ผูไ้ กล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
14
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 10 ผูข้ ้ ึนทะเบียนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(1) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง
(2) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(3) เคยถูกเพิกถอนการเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยตามพระราชบัญญั ติน้ ี และยังไม่พน้ ห้าปี นับถึงวันยื่นคาขอรั บหนังสื อรั บรองการขึ้น
ทะเบียนเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
15
ระเบียบสานักงานศาลยุติธรรมว่าด้วย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผูย้ ื่นคาขอ” หมายความว่า ผูย้ ื่นคาขอขึ้นทะเบียนผูไ้ กล่เกลี่ยของสานักงานศาลยุติธรรม
7
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โดยให้คู่กรณี และผูไ้ กล่เกลี่ยลงลายมือชื่ อไว้ และเมื่อคู่กรณี ฝ่ายหนึ่ งเรี ยกร้องให้คู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิพาทแล้ว แต่ คู่กรณี ฝ่ายที่ถูกเรี ยกร้องนั้นไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณี ฝ่ายที่
เรี ยกร้ อ งอาจยื่ น ค าร้ อ งขอต่ อ ศาลเพื่ อ ให้ บัง คับ ตามข้อ ตกลงระงับ ข้อ พิ พ าทได้ภ ายในสามปี นับ แต่ ว ัน ที่
อาจบัง คับตามข้อ ตกลงระงับข้อ พิพ าท โดยให้ยื่ น คาร้ อ งต่อ ศาลยุติธรรมที่ มีการทาข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ในเขตศาลนั้น หรื อศาลยุ ติ ธ รรมที่ คู่ ก รณี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นเขตศาล หรื อศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี
เขตอานาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยนั้น และในกรณี ที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้ นสุ ดลงโดย
ไม่เป็ นผล หากปรากฏว่าครบกาหนดอายุความแล้วในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรื อจะครบกาหนดภายในหก
สิ บวันนับแต่วนั ที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้ นสุ ดลง ให้อายุความขยายออกไปอีกหกสิ บวันนับแต่วนั ที่การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทได้สิ้นสุ ดลง

4. การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีในต่างประเทศ
4.1 การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทก่อนฟ้องคดีของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
เดิ ม ที สหพัน ธ์ สาธารณรั ฐ เยอรมนี มี กฎหมายที่ กาหนดเรื่ อ งการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทไว้ใ นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Zivilprozess – ordnung : ZPO) มาตรา 278 โดยความในวรรคหนึ่ง ได้บญ
ั ญัติให้
เป็ นหน้าที่ของผูพ้ ิพากษาที่จะระงับข้อพิพาท โดยการประนีประนอมในทุกขั้นตอนของการดาเนินกระบวนวิธี
พิจารณาของศาลที่เห็นว่าพึงกระทาได้ และในวรรคห้าบัญญัติให้ศาลอาจเสนอให้คู่ ความสามารถดาเนิ นการ
ประนอมข้อพิพาทโดยบุคคลที่สามนอกศาลได้ (außergerichtliche Streitschlichtung) ซึ่ งถือได้ว่า เป็ นมาตรการที่มุ่ง
หมายเพื่อจะระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น บนพื้นฐานความยินยอมด้วยใจสมัครของคู่ความทั้งสองฝ่ ายและโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ดังกล่าวก็จากัดอยู่ในวงแคบเฉพาะในคดีครอบครัวและ
คดีแรงงาน16 ต่อมา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ตรากฎหมายในระดับสหพันธ์รัฐที่ใช้เป็ นฐานในการไกล่เกลี่ย
คือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (Mediationsgesetz : MediationsG) ขึ้นเป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ.
2012 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 201217 โดยในรัฐบัญญัติดงั กล่าวไม่ได้จากัดประเภทคดีที่อาจ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ จึงต้องพิจารณาเรื่ องที่จะนามาไกล่เกลี่ยเท่าที่สอดคล้องและเหมาะสมโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับ
หลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่ งกรณี พิพาทส่ วนใหญ่ที่จะนามาไกล่เกลี่ยจะเป็ นกรณี พิพาทเกี่ยวกับการ
ใช้ดุลพินิจของฝ่ ายปกครอง เกี่ ยวกับการตีความถ้อยคาทางกฎหมายที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงหรื อไม่แน่ชดั
เกี่ยวกับดุลพินิจในเรื่ องผังเมือง และเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยผูไ้ กล่เกลี่ย (อาจเป็ นคนเดียวหรื อหลายคน
ตามความประสงค์ของคู่กรณี ) ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพที่มีความเหมาะสมเข้าทาหน้าที่ผไู ้ กล่เกลี่ย โดยมีข้ นั ตอนใน
การไกล่ เกลี่ ย คื อ การเปิ ดการไกล่ เกลี่ ย หรื อการประชุ ม ครั้ งแรก (Eröffnungsphase) การรวบรวมประเด็ น
(Themensammlung) การชี้ แ จงผลประโยชน์ของฝ่ ายตน (Interessenklärung) การหาทางออกในการแก้ปัญหา
(Lösungsoptionen) การชั่ ง น้ าหนั ก วิ ธี การที่ จ ะน าไปสู่ การแก้ ปั ญหา ( Bewertung und Verhandlung der
Lösungsoptionen) และการทาข้อตกลงสุ ดท้าย (Abschlussvereinbarung) โดยผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีน้ ี
ถ้า หากไกล่ เกลี่ ยส าเร็ จ คู่ กรณี ก็ จะท าสั ญญาประนี ประนอมยอมความ และบังคับผู กพันกัน ไปตามสั ญ ญา
ประนีประนอมนั้น แต่หากมีการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวกันในภายหลัง คู่กรณี อีกฝ่ ายสามารถ
นาสัญญาข้างต้นมาเสนอต่อศาลเพื่อให้มีคาบังคับตามที่ได้ทาสัญญาไว้ต่อกันได้
16
17

ณัฏฐพล สกุลเมฆา. “ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในคดีปกครองเยอรมัน”.
นฤมล ขณะรัตน์. “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีในระบบกฎหมายเยอรมัน”.
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4.2 การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทก่อนฟ้องคดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น แม้จะมีกลไกระงับข้อพิพาทใน
ฝ่ ายปกครองเบื้องต้นเป็ นระบบการอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครองทั้งรู ปแบบการอุทธรณ์บงั คับและการอุทธรณ์เผื่อ
เลื อกอยู่ก็ตาม แต่การที่ หน่ วยงานทางปกครองมิ ได้ให้ความสาคัญกับระบบดังกล่าว ทั้งกรณี ที่มิได้พิจารณา
อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่สมควรหรื อภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดหรื อแม้แต่การไม่พิจารณาอุทธรณ์เลย
ส่ งผลให้มีการนาข้อพิพาทเสนอต่อศาลเป็ นจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารจึงได้ผลักดันให้มีก ารระงับข้อพิพาทในฝ่ าย
ปกครองอย่างจริ งจัง จนได้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างหน่ วยงานของรัฐกับเอกชนที่เรี ยกว่า
“Mediateur” หรื อ “ผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับเอกชน” ขึ้น เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในภาคส่วนต่าง ๆ ที่
มีขอ้ พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะ18 ทาให้ในปั จจุบนั หากเจ้าหน้าที่รัฐไม่เห็นด้วยกับคาสั่ง
ทางปกครอง (une décision administrative) นอกจากเจ้าหน้าที่จะมีช่องทางในการโต้แย้งคาสั่งทางปกครองได้ 2
รู ปแบบ คือ การฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองและการอุทธรณ์ คาสั่งภายในฝ่ ายปกครอง (te recours administratif)
(อุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผอู ้ อกคาสั่ง (te recours gracieux) และอุทธรณ์คาสั่งต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
(le recours hiérarchique) แล้ว กฎหมายยังเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่กระบวนการในการระงับข้อพิพาท
ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบนั สาธารณรัฐฝรั่งเศสอยูร่ ะหว่างการทดลอง
ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยแบบบังคับก่อนการฟ้องคดี (La médiation préalable obligatoire หรื อ MPO) สาหรับคดี
ปกครองบางประเภท19 ด้วย
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีองค์กรซึ่ งทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีเป็ นจานวนมาก
เช่ น ชมรมผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริ การที่ให้กับสาธารณชน (Club des Médiateurs de sevices au public) โดย
ชมรมดังกล่าวได้มีสมาชิ กที่จดทะเบี ยนกับชมรมในหลาย ๆ วิชาชี พ เช่น ผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่ วยงาน
ให้บริ การและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน (La Médiatrice de l'Agence de Services et de Paiement) ผูไ้ กล่
เกลี่ ย ข้อ พิ พ าทเกี่ ย วกับ การอุ ด มศึ ก ษาและการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ( Le Médiateur de l'Education Nationale et de
l'Enseignement Supérieur) เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็นได้ว่าในสาธารณรัฐฝรั่งเศสการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ ย
เกือบจะทาได้ในทุกข้อพิพาท แต่ส่วนมากมักเป็ นกรณี ที่เกี่ยวกับอานาจของฝ่ ายปกครองที่จะดาเนินการเกี่ยวกับ
การอนุญาตในงานก่อสร้าง หรื อสัญญาทางปกครอง หรื อการดาเนินการที่เป็ นอานาจหน้าที่ทางปกครอง หรื อการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการสังคม หรื อเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พกั อาศัย20 โดยคู่กรณี อาจมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและยังอาจร้องขอต่อประธานศาลปกครองชั้นต้น
หรื อประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ที่มีอานาจเพื่อจัดให้มีการดาเนิ นการไกล่เกลี่ย และแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดปฏิบตั ิหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยดังกล่าว หรื อคู่กรณี อาจร้องขอให้ศาลแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ไกล่เกลี่ย ซึ่ งคู่กรณี ได้จดั ให้มีการไกล่เกลี่ยด้วยตนเองได้ และเมื่อเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วก็จะมีผล

18

สานักวิจยั และวิชาการ สานักงานศาลปกครอง. “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดี”. (กันยายน 2562).
วิศรุ ต คิดดี. “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบบังคับก่อนการฟ้องคดีปกครองในประเทศฝรั่งเศส”. หน้า 1-2.
20
พัช ฌา จิ ต รมหึ ม า. “แนวคิ ด และหลัก การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในศาลปกครองฝรั่ ง เศสที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใหม่ ค.ศ. 2016
ตามประมวลกฎหมายความยุติธรรมทางปกครอง (code de justice administrative) ของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส”. เอกสารเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อประกอบการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2560. หน้า 3.
19
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ทาให้ระยะเวลาในการฟ้องคดีสะดุดหยุดลง21 โดยผลของการไกล่เกลี่ยหากมิได้กระทาลงในศาล คู่กรณี อาจนาไป
ขอให้ศาลรับรองเพื่อให้มีผลบังคับได้22
4.3 การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทก่อนฟ้องคดีในเครื อรัฐออสเตรเลีย
ในเครื อรัฐออสเตรเลีย การระงับข้อพิพาททางเลือกได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย โดยองค์กรผูท้ า
หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้องคดีมีท้ งั องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยองค์กร
ภาครัฐก็จะมีผตู ้ รวจการแผ่นดินในระดับสหพันธรัฐ (Commonwealth Ombudsman) และสานักงานสรรพากรแห่ ง
ออสเตรเลี ย (Australian Taxation Office หรื อ ATO) ส่ วนองค์กรภาคเอกชนที่ ทาการไกล่ เกลี่ ยข้อ พิ พ าททาง
ปกครองก่ อ นฟ้ อ งคดี ที่ ส าคัญ ในประเทศออสเตรเลี ย คื อ สมาคมการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทแห่ ง ออสเตรเลี ย
(Australien Mediation Association หรื อ AMA) สมาคมนี้ เป็ นการรวมกลุ่ ม กัน ของผูไ้ กล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการระงับข้อพิพาท โดยให้บริ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ฝึ กอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบริ การอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้คู่กรณี สามารถจัดการข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก23 ซึ่ งประเทศออสเตรเลียมีระบบการขึ้นทะเบียนรับรองผูไ้ กล่เกลี่ยแห่งชาติที่
ดาเนินการโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานผูไ้ กล่เกลี่ย (Mediator Standards Board) และที่สาคัญยังมีการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองโดยองค์กรศาล ซึ่ งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีมีลกั ษณะเป็ นการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทนอกศาลที่ทาโดยองค์กรอื่นที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับการพิจารณาคดีของศาล หากไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
สาเร็ จก็จะมีการทาข้อตกลงกัน แต่หากไม่มีการปฏิบตั ิตามข้อตกลง คู่กรณี สามารถยื่นฟ้องเป็ นคดีต่อศาลได้
4.4 การไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทก่อนฟ้องคดีของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริ กามีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนการฟ้ องคดีในหลายองค์กร ด้วยแนวคิดที่ว่า
หากมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนการฟ้ องคดีน่าจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการระงับข้อพิพาทนั้น เพื่อช่วยให้
คู่กรณี ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คู่กรณี ร่วมกันหาทางออกที่ทาให้เกิดความพึงพอใจทั้ง
สองฝ่ ายอย่างแท้จริ ง 24 โดยลักษณะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็ นอย่างเดียวกันกับเครื อรัฐออสเตรเลีย คือเป็ นการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลที่กระทาโดยองค์กรอื่นที่มีความเชื่อมโยงกับการพิจารณาคดีของศาลเช่นกัน โดยรัฐ
บัญญัติว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางปกครอง ค.ศ. 1996 ได้กาหนดให้หัวหน้าหน่ วยงานของรั ฐมอบหมาย
เจ้า หน้า ที่ อ าวุ โ สของหน่ ว ยงานนั้นให้ทาหน้า ที่ เ ป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการระงับข้อพิ พ าท (Dispute Resolution
Specialist) โดยข้อพิพาททางปกครองที่สามารถใช้การไกล่เกลี่ยได้ คือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับ การดาเนิ นงานทาง
ปกครอง (Administrative Program) ของหน่ วยงานของรั ฐหรื อของรั ฐบาลกลาง ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะและการกาหนดสิ ทธิ สิ ทธิประโยชน์และหน้าที่ของบุคคลทัว่ ไป แต่ขอ้ พิพาททางปกครองซึ่ ง
มีประเด็นพิพาทที่จะต้องตัดสิ นตามแนวบรรทัดฐานที่เคยมีแนววินิจฉัยไว้หรื อ มีแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่ยอมรับให้มีการดาเนินการไกล่เกลี่ยในประเด็นพิพาทนั้น ข้อพิพาททางปกครองที่มีประเด็นพิพาท
สาคัญเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่ งจะต้องดาเนิ นกระบวนการเพิ่มเติมก่อนจะมีการวินิจฉัยในประเด็น
21

อ้างแล้ว. หน้า 6.
เอกสิ ทธิ์ วินิจกุล. “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในประเทศฝรั่งเศส : ศึกษาการระงับข้อพิพาทโดย
องค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล” หน้า 17.
23
เทียนเงิน อุตระชัย. “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดี : กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย”. หน้า 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. อ้างใน เทียนเงิน อุตระชัย. การไกล่เกลี่ยข้อพาททางปกครองก่อนฟ้ องคดี : กรณี ศึกษา
ประเทศอเมริ กา. หน้า 3.
22
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พิพาทนั้น รวมทั้งเมื่ อพิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนิ นการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทนี้ ไม่อาจจะนาไปสู่ ขอ้ เสนอด้าน
นโยบายแก่ หน่ วยงานของรั ฐได้ ข้อพิพาทที่ มีความเกี่ ยวข้องกับนโยบายสาคัญของประเทศอันจะต้องคงไว้
สาหรับนโยบายดังกล่าว หากมีแนวโน้มว่าการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นไม่อาจรักษาไว้ซ่ ึ งเอกภาพของ
แนวคาวินิจฉัยในประเด็นพิพาท ข้อพิพาทดังกล่าวไม่อาจนาการไกล่เกลี่ ย ข้อพิพาทเข้ามาใช้ได้25 โดยผลของ
การไกล่เกลี่ ยข้อพิพาททางปกครองจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่ วยงานต่าง ๆ กาหนด ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะนิ ยมท า
ข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการลงนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายโดยการบังคับตามข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทจะเป็ นไปตามหลักสัญญาทัว่ ไป ข้อตกลงดังกล่าวสามารถมีผลบังคับใช้ได้โดยไม่จาต้องให้ศาลเห็นชอบ
แต่หากไม่มีการปฏิบตั ิตามข้อตกลงคู่กรณี สามารถดาเนินการฟ้องเป็ นคดีต่อศาลได้

5. บทสรุป
โดยหลักการเมื่อเกิดข้อพิพาทอย่างใด ๆ ขึ้น ควรเร่ งให้มีการระงับข้อพิพาทโดยเร็ ว เนื่องจากธรรมชาติ
ของข้อพิพาท หากปล่อยให้เนิ่ นช้าไปจะยิ่งก่อให้เกิดปั ญหาตามมาอีกมากมาย เช่น หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับ
สั ญ ญาทางปกครอง เนื่ อ งจากคู่ สั ญ ญาฝ่ ายเอกชนไม่ อ าจส่ ง มอบงานได้ภ ายในก าหนดระยะเวลาจากการ
แพร่ ก ระจายของโรคระบาด (เช่ น เชื้ อ โควิ ด - 19) หากรั ฐ บาลไม่ มี น โยบายใด ๆ เข้ามาช่ วยเหลื อ คู่ สัญ ญา
ฝ่ ายหน่ วยงานทางปกครองก็ต้องบอกเลิ กสัญญาและคิดค่าปรั บต่อคู่ สัญ ญาอี กฝ่ าย ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า คู่สัญญา
ฝ่ ายหน่ วยงานทางปกครองไม่ได้ประโยชน์ใดในการบอกเลิกสัญญา เนื่ องจากภายหลังเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญา
ฝ่ ายหน่ วยงานทางปกครองก็ต้องดาเนิ น การในการจัดหาคู่สัญ ญาใหม่เ พื่อให้การบริ การสาธารณะบรรลุ ผล
ซึ่ งต้องใช้ท้ งั เวลา งบประมาณ และบุคลากรภาครัฐในการดาเนินการดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ส่ วนกรณี ของคู่สัญญา
ฝ่ ายเอกชนนอกจากจะต้องชาระค่าปรับตามสัญญาแล้ว อาจต้องตกเป็ น ผูท้ ิ้งงาน ทั้งในระหว่างที่ไม่อาจดาเนิน
โครงการได้ก็อาจต้องจ่ายค่าแรงให้กบั ลูกจ้างของตน จนอาจทาให้บริ ษทั หรื อห้างดังกล่าวต้องปิ ดตัวลง แต่หากได้
ด าเนิ นการจัดให้มีการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พ าททางปกครองก่ อ นฟ้ องคดี ข้ ึน โดยมี บุ คคลที่ ส ามที่ เป็ นกลางเข้ามา
ทาหน้าที่เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ทาให้คู่กรณี ท้งั สองฝ่ ายตกลงทาสัญญาแนบท้ายสัญญาเพื่อขยายระยะเวลา
การดาเนิ นการตามโครงการโดยไม่มีค่าปรั บตามสัญญาได้ โครงการจัดทาบริ การสาธารณะของคู่สัญญาฝ่ าย
หน่วยงานทางปกครองก็จะสามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่ วนคู่สัญญาฝ่ ายเอกชน เมื่อผ่านพ้นวิกฤติจาก
โรคระบาดก็พอจะมีกาลังในการดาเนินโครงการต่อไปได้ ทั้งยังได้รับค่าจ้างจากการดาเนินโครงการเพื่อต่อยอด
ธุรกิจของตนต่อไป ดังนั้น การจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง ก่อนการฟ้องคดีสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคู่กรณี ได้ ในทางตรงกันข้าม หากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณี น้ ี เกิ ดขึ้น
ภายหลังการฟ้ องคดี ซึ่ งสัญญานี้ ได้เลิกกันแล้ว และการเป็ นคู่สัญญาได้สิ้นสุ ดลง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายกลับคืนสู่
ฐานะเดิม กรณี จึงมีเพียงค่าเสี ยหายตามสัญญาเท่านั้นที่เป็ นประเด็นพอให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันได้ ดังนั้น
หากประเทศไทยนาการระงับข้อพิพาทในรู ปแบบการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดีมาใช้ก็จะ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับหลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา เครื อรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันแต่นาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนฟ้อง
คดี ม าใช้ใ นลักษณะเดี ย วกัน จะช่ วยประหยัด เวลา ค่ าใช้จ่ าย แก้ปั ญ หาข้อ พิ พ าทได้ต รงประเด็ น และรั กษา
สัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการที่ว่า “ศาลเป็ นที่พ่ งึ สุ ดท้าย”

25

เทียนเงิน อุตระชัย. การไกล่เกลี่ยข้อพาททางปกครองก่อนฟ้องคดี: กรณีศึกษาประเทศอเมริ กา. หน้า 6 - 7
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6. ข้อเสนอแนะ
เมื่ อเกิ ดข้อพิพาทใดขึ้น การระงับข้อพิพาทนั้นให้ได้โดยเร็ วย่อมเป็ นการดีที่สุด โดยเฉพาะหากเป็ น
ข้อพิพาททางปกครองด้วยแล้ว ย่อมต้องดาเนิ นการให้ข้อพิ พ าทนั้นยุติ ลงโดยเร็ วยิ่ งกว่ า เนื่ องจากข้อพิ พ าท
ทางปกครองมัก มี ป ระโยชน์ ส าธารณะเป็ นส าคัญ ในชั้น นี้ จึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารแก้ไ ขพระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มอานาจหน้าที่ให้กบั สานักงานศาลปกครองในการเป็ น
หน่ ว ยงานหลัก ในการพิ จ ารณาด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าททางปกครองก่ อ นการฟ้ อ งคดี
ในศาลปกครอง และเพิ่มอานาจหน้าที่ให้กบั พนักงานคดีปกครองให้มีอานาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
ปกครองก่ อ นการฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครอง ส่ ว นข้อ พิ พ าททางปกครองประเภทใดที่ จ ะให้ มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย
ก่อนฟ้องคดีได้น้ นั ควรให้มีอานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองได้ในทุกประเภทคดี เนื่องจากอาจเกิด
ปัญหาและความลักลัน่ ขึ้นได้ เช่น กรณี ตามมาตรา 66/2 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอานาจในการไกล่
เกลี่ยคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรื อความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ตามมาตรา 66/2 ไม่ได้บัญญัติให้ศาลปกครองมี อานาจในการไกล่เ กลี่ ยข้อ พิพ าทจากกรณี หน่ วยงานทาง
ปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีปัญหาว่า หากเป็ นการละเมิดจากคาสั่งทาง
ปกครอง ศาลปกครองมีอานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรื อไม่ เนื่ องจากมีประเด็นต้องพิจารณาก่อนว่าคาสั่ง
ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงจะเป็ นการกระทาละเมิด แต่หากไม่มีอานาจในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการกระทาละเมิดอันเกิ ดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย การละเมิดจากการปฏิบตั ิการก็ไม่
อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อเป็ นดังนี้จึงมีปัญหาในการตีความและอาจเกิดการปฏิบตั ิที่
แตกต่างกันระหว่างศาลได้ โดยผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองก่อนการฟ้องคดีน้ ี หากทาการไกล่เกลี่ย
สาเร็ จก็ให้จดั ทาข้อตกลงกันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงลายมือคู่กรณี ทุกฝ่ าย (เนื่องจากอาจมีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในผล
แห่ งการไกล่เกลี่ ยร้ องขอเข้ามาหรื อผูไ้ กล่เกลี่ ยเห็ นเป็ นการสมควรสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่ วมใน
กระบวนการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยจึงอาจมีคู่กรณี มากกว่า สองฝ่ าย) พร้อมลายมือชื่ อของผูไ้ กล่เกลี่ย โดยใน
ระหว่างดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ระยะเวลาในการฟ้องคดีสะดุดหยุด ลง และหากคู่สัญญาฝ่ ายใดประพฤติ
ผิดข้อตกลงก็ให้นาข้อตกลงดังกล่าวมาฟ้ องเป็ นคดี ต่อ ศาลปกครองต่อไป แต่หากการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทไม่
บรรลุผล และปรากฏว่าระยะเวลาการฟ้องคดีได้ครบกาหนดไปแล้วหลังจากยื่นคาร้องหรื อจะครบกาหนดภายใน
หกสิ บวันนับแต่วนั ที่การไกล่เกลี่ยสิ้ นสุ ดลง ให้ระยะเวลาการฟ้ องคดี ขยายออกไปอีกหกสิ บวันนับแต่วนั ที่การ
ไกล่เกลี่ยสิ้นสุ ดลง
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บทคัดย่อ
ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่มีอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน โดยที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้มีการนา
มาตรการต่างๆ หลากหลายวิธีมาปรับใช้ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมา มีแนวคิดที่ว่า ผูต้ ิด
ยาเสพติ ด นั้น เป็ นผูป้ ่ วย มิ ใ ช่ อ าชญากร จึ ง ควรใช้วิธีการบ าบัด รั กษา โดยใช้ม าตรการทางการแพทย์ แทน
การลงโทษโดยใช้มาตรการทางอาญาอย่างที่ผ่านมา แต่จากการศึกษาพบว่า กฎหมายของประเทศไทยยังมิได้จดั
ให้มีสถานที่ในการควบคุมตัวผูต้ รวจยาเสพติดไว้อย่างเหมาะสม และกาหนดคุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ เข้ารับการบาบัด
ไว้ว่า ต้องไม่เป็ นผูต้ ้องหา หรื ออยู่ระหว่างถูกดาเนิ นคดี ว่าเป็ นผูก้ ระทาความผิดอาญาที่ มีโทษจาคุก ซึ่ งเป็ น
การจากัดผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการบาบัดโดยไม่คานึ งถึงตัวผูต้ ิดยาเสพติด อีกทั้งในปั จจุบนั ประเทศไทยประสบกับ
ปัญหานักโทษล้นเรื อนจา และนักโทษส่วนใหญ่ในเรื อนจานั้น เป็ นผูก้ ระทาความผิดในคดียาเสพติด หากมีการนา
มาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เป็ นมาตรการลงโทษทางอาญากับผูท้ ี่กระทาความผิดในคดียาเสพติด จะสามารถ
ช่วยลดจานวนนักโทษในเรื อนจาได้เป็ นอย่างมาก

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การผลิต การนาเข้า การส่ งออก การขนส่ ง การจาหน่ายยาเสพติด ถือว่าเป็ นการกระทาที่ส่งผลเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงแก่รัฐนั้น และเนื่องจาก ยาเสพติดนั้น เป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมาย ผูข้ ายนั้นจะได้กาไรจากการขายยาเสพติด
เป็ นจานวนมาก เป็ นค่าตอบแทนจากความเสี่ ยงภัยที่ขายยาเสพติด จึงมีผกู ้ ระทาความผิดจานวนมากที่พร้อมที่จะ
เสี่ ยง กระทาการฝ่ าฝื นกฎหมาย โดยการขายยาเสพติด
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีผตู ้ อ้ งขังในเรื อนจา โดยสารวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (กรมราชทัณฑ์,
2563) จานวนรวมทั้งสิ้น 377,722 คน โดยเรื อนจาของประเทศไทยนั้น สามารถรองรับนักโทษตามค่ามาตรฐานได้
เพียง จานวน 115,788 คน (กรมราชทัณฑ์, 2558) เท่านั้น จานวนผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาทั้งหมดนั้น หากแบ่งแยก
ออกเป็ นประเภทของการกระทาความผิด พบว่า เฉพาะการกระทาความผิดในคดียาเสพติดเพียงประเภทเดี ยว
มี จ านวนผู ้ต้อ งขัง ทั้ง หมด โดยส ารวจ ณ วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (กรมราชทัณ ฑ์ , 2563) เป็ นจ านวน
รวมทั้งสิ้น 301,533 คน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 79.83 ของจานวนผูต้ อ้ งขังทัว่ ประเทศ
พฤติกรรมการติดยาเสพติดนั้น เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากความเจ็บป่ วยทางสมองที่ซับซ้อนและเรื้ อรัง
(วนิดา รัตนสุ มาวงศ์, 2561) แม้การเริ่ มต้นใช้สารเสพติดเกิดจากการเลือดเองของผูใ้ ช้ โดยปั จจัยภายนอกที่ส่งผล
ให้ผเู ้ สพสารเสพติดนั้น มีพฤติกรรมการเสพอย่างต่อเนื่อง คือ การเลี้ยงดู กลุ่มเพื่อน และสภาพแวดล้อม เมื่อเกิด
การเสพซ้ าๆ จะส่งผลกระทบต่อสมองทั้งในส่ วนของโครงสร้าง และการทางาน ทาให้เกิดรู ปแบบและพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไป ซึ่งเรี ยกว่า พฤติกรรมการเสพติด (วนิดา รัตนสุ มาวงศ์, 2561)
การควบคุมตัวผูต้ รวจพิสูจน์ยาเสพติดนั้น มิได้มีการแยกประเภทความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยแยก
ประเภทผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรื อนจา เนื่องจากในช่วงระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดนั้น
ซึ่งมีระยะเวลา 15 วัน และหากมีเหตุจาเป็ นก็อาจสั่งขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรวมเวลาตรวจพิสูจน์
แล้วทั้งหมดไม่เกิ น 45 วัน หากผูน้ ้ ันไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างรอตรวจพิสูจน์ ผูน้ ้ ันจะต้องถูก
ควบคุมตัวอยู่ในเรื อนจา ซึ่ ง จากแนวคิดที่ว่า ผูเ้ สพยาเสพติดเป็ นผู่ป่วย ไม่ใช่อาชญากรนั้น จึงไม่ควรถูกส่งเข้าไป
อยูใ่ นเรื อนจา แต่ควรมีสถานที่ที่เหมาะสมกับบุคคลเหล่านั้นในการควบคุมตัวโดยเฉพาะ
เนื่ อ งจากในพระราชบัญ ญัติ ฟ้ื นฟู ส มรรถภาพผูต้ ิ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 นั้น ได้บัญ ญัติ
หลักเกณฑ์ในเรื่ องคุณสมบัติของผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับการบาบัดรักษาไว้ว่า ต้องเป็ นผูท้ ี่ถูกกล่าวหาว่าผูน้ ้ นั ได้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ เสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่าย และจาหน่ายยาเสพติด และต้องมียาเสพติดชนิด ประเภท และปริ มาณตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และ
ต้องเป็ นผูท้ ี่มิได้เป็ นผูต้ อ้ งหา หรื ออยู่ระหว่างการถูกดาเนินคดีอาญาในความผิดที่มีโทษจาคุก ซึ่ งเป็ นการมุ่งที่จะ
ดาเนินคดีอาญา โดยมุ่งใช้มาตรการทางอาญาต่อผูท้ ี่เป็ นผูเ้ สพยาเสพติด
จากกรณี ที่ผตู ้ อ้ งขังมีจานวนเกินกว่าที่เรื อนจาสามารถรองรับได้น้ นั การนามาตรการลงโทษระดับกลาง
มาใช้บังคับ และนามาตรการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมมาใช้กับผูเ้ สพยาเสพติ ด เพื่อเบี่ ยงเบนผูก้ ระทา
ความผิดออกจากเรื อนจา โดยอาจนามาตรการทางปกครองมาใช้บงั คับแทน นอกจากสามารถช่วยลดปัญหาให้แก่
รั ฐ ได้ โดยท าให้ รั ฐ ไม่ ต้อ งเสี ย งบประมาณจ านวนมากในการเลี้ ย งดู นัก โทษในเรื อ นจ า ทั้ง ยัง เป็ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของโทษที่จะลงแก่ ผูก้ ระทาความผิด เพื่อให้ผูก้ ระทาความผิดมี ความสานึ กในความผิดที่ตนได้
กระทา และกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยไม่กลับไปกระทาความผิดซ้ าอีก
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายในเรื่ องกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบกฎหมายในประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศโปรตุเกส ในกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหากระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดที่ใช้บงั คับในประเทศไทยในปัจจุบนั
4. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดที่เหมาะสมกับประเทศไทย

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด และทฤษฎีการลงโทษทางอาญา
ทฤษฎี การลงโทษเพื่อทดแทนความผิด โดยมี แนวคิดที่ว่า ผูใ้ ดกระทาให้เสี ยความเสี ยหายอย่างใดๆ
ก็ควรได้รับผลร้ายจากการกระทานั้นเช่นเดียวกัน ซึ่ งเป็ นการลงโทษให้สาสมกับความผิดที่ ผกู ้ ระทาได้กระทาลง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผเู ้ สี ยหาย ตามหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (นัทธี จิตสว่าง, 2540) เพื่อชดเชยความรู ้สึก
และความสู ญเสี ยให้แก่ผเู ้ สี ยหาย
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยบั ยั้ง มีแนวคิดที่ว่า ผูก้ ระทาความผิดได้ลงมือกระทาความผิดโดยเจตนา และ
ได้พิจารณาทบทวนถึงผลที่จะได้รับ และผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นแล้วก่อนลงมือกระทาผิด การลงโทษจึงควรมีผลเป็ น
การข่มขู่ให้ผกู ้ ระทาความผิดเกิดความเกรงกลัว และการลงโทษผูก้ ระทาความผิดนั้น จะส่ งผลให้บุคคลในสังคม
โดยทัว่ ไปเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาความผิด ไม่กล้าที่จะจะกระทาความผิด
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้ นฟูผูก้ ระทาผิด เป็ นการลงโทษที่ หลีกเลี่ ยงไม่ให้ผูก้ ระทาความผิด นั้น
ประสบกับสิ่ งที่จะทาลายคุณลักษณะประจาตัวของเขา เพราะเมื่อผูก้ ระทาความผิดถูกคุมขังอยู่ในเรื อนจา ก็จะ
ส่ งผลให้ฐานะและชื่อเสี ยงของบุคคลนั้นเสื่ อมลงในสายตาของผูอ้ ื่น และเมื่อผูก้ ระทาความผิดที่พอมีโอกาสกลับ
ตัวได้ แต่กลับต้องอยู่อยู่ในเรื อนจาร่ วมกับผูก้ ระทาความผิดที่เป็ นอาชญากรอาชี พ อิทธิ พลของคนกลุ่มนี้ ก็จะ
ครอบงาคนกลุ่มแรก เพราะมนุษย์น้ นั เลวลงได้ง่ายกว่าดีข้ นึ
3.2 แนวคิดและทฤษฎีความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ความเป็ นอาชญากรรมของยาเสพติดนั้น สามารถจาแนกได้หลายลักษณะ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย และ
คณะ, 2552) ดังนี้ การเสพ การครอบครอง การจาหน่ าย การผลิต อาชญากรรมที่เกี่ ยวกับยาเสพติดนั้น เป็ นการ
กระทาความผิดที่มีผกู ้ ระทาความผิดหลากหลายประเภท ซึ่ งอาจเป็ นการกระทาที่ไม่ก่อความเสี ยหายให้แก่ผูอ้ ื่น
แต่เป็ นความผิดเพราะมีกฎหมายบัญญัติ หรื อเป็ นการกระทาที่อาจสร้างความเสี ยหายให้กบั องค์ประกอบโดยรวม
ของรัฐนั้นๆได้ ดังนั้น การจะลงโทษผูท้ ี่กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น จาต้องแยกประเภทของผูก้ ระทา
ความผิด พฤติการณ์ของการกระทาความผิด หากจะใช้บทลงโทษผูก้ ระทาความผิดทั้งหมดเหมือนกัน อาจเป็ นการ
ไม่เหมาะสม
3.3 ทฤษฎีการติดยาเสพติดและการบาบัดในทางการแพทย์
ยาเสพติดทั้งหลายนั้น สามารถเข้าสู่ ร่างกายได้ 4 เส้นทาง กล่าวคือ การกิน การนัตถุ์ การสู บ การฉี ดเข้า
เส้นเลือด การเสพด้วยวิธีการกินนั้น สารเสพติดต้องผ่านระบบการย่อยอาหารในกระเพาะ สารเสพติดบางชนิดอาจ
ถูกย่อย หรื อแปรรู ปไป ทาให้ความร้ายแรงนั้นลดลง แต่ถา้ วิธีการนัตถุ์ การสู บ การฉี ดเข้าเส้นเลือดดา สารเสพติด
เหล่านั้นสามารถเข้าสู่ กระแสเลื อด โดยไม่ผ่านการย่อยสลายหรื อแปรรู ปไป และเมื่ อเข้าสู่ กระแสเลื อดแล้ว
สารเสพติดเหล่านั้นสามารถถูกส่งไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ได้ทวั่ ทั้งร่ างกาย รวมถึงถูกส่งไปยังสมองอีกด้วย
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การปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา (คู่ มื อ ผูป้ ฎิ บัติ ง าน การบ าบัด รั ก ษาผูต้ ิ ด ยาเสพติ ด แบบผูป้ ่ วยนอก
ตามรู ป แบบการรู ้ คิ ด พฤติ ก รรมบ าบัด สถาบัน บ าบัด รั ก ษาและฟื้ นฟู ผูต้ ิ ด ยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ บ รมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุ ข , 2555) เป็ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมภายนอก โดยการ
เปลี่ ยนแปลงกระบวนการทางความคิด การตี ความ การตั้งข้อสันนิ ษฐาน หรื อกลวิธีในการตอบสนอง หรื อ
อีกนัยหนึ่ง คือ การเปลี่ยนตัวแปรทางปัญญา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน่ เอง โดยนักปรับพฤติกรรม
ทางปัญญามีความเชื่อว่า กิจกรรมทางปัญญานั้นมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ มนุษย์

4. การดาเนินการวิจัย
4.1 กฎหมายของประเทศไทย
4.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา
ในประเทศไทยนั้น ได้เริ่ มมีแนวคิดในการนามาตรการลงโทษอื่นๆเข้ามาใช้บงั คับกับผูก้ ระทาผิด
โดยในพระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบับ ที่ 25) พ.ศ. 2550 ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 89 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/2 โดยมีแนวคิดในการนามาตรการลงโทษโดยการจาคุก
เฉพาะวันที่กาหนด เพื่อระบายผูก้ ระทาความผิดที่ตอ้ งโทษจาคุกออกจากเรื อนจา แต่ก็ยงั มีการควบคุมตัวผูก้ ระทา
ความผิดนั้น มิได้ปล่อยให้เป็ นอิสระเสี ยทีเดียว เพียงแต่เป็ นการควบคุมตัวผูก้ ระทาความผิดในสถานที่อื่นนอก
เรื อนจา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาคนล้นเรื อนจา ซึ่ งศาลสามารถใช้มาตรการดังกล่าวได้หากมีเหตุจาเป็ น
ไม่ว่าจะเป็ นเหตุจาเป็ นของตัวผูก้ ระทาความผิดหรื อเหตุจาเป็ นของเรื อนจา (ณรงค์ ใจหาญ, 2552) เช่น ปัญหาด้าน
สุ ขภาพ บุคคลที่มีภาระต้องดูแลบุคคลอื่นเป็ นพิเศษ หรื อ ต้องการระบายผูก้ ระทาความผิดออกจากเรื อนจา ซึ่งเหตุ
จาเป็ นนั้นจะมีแค่ไหนเพียงไรให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเป็ นรายคดีไป(รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ 1308-2/2548, 2547)
4.1.2 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช 2545
คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูน้ นั ผูเ้ สพยาเสพติดต้องไม่เป็ นผูต้ อ้ งหา หรื ออยู่ในระหว่างดาเนิน
คดีอาญาในความผิดที่มีโทษจาคุก และ ผูท้ ี่รอการลงโทษ หรื อรับโทษจาคุกเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยการเริ่ มดาเนินคดี
ต้องเริ่ มโดยพนักงานปกครองหรื อเจ้าพนักงานตารวจจับกุม โดยมีแนวคิดที่ว่า ผูเ้ สพยาเสพติดเป็ นผูป้ ่ วย ไม่ใช่
อาชญากร ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายโดยการไม่ใช้วิธีดาเนินคดีอาญากับผูเ้ สพยาเสพติดที่ถูก
กาหนดให้เข้ารับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ โดยการนาหลักการชะลอการฟ้องมาใช้แทน
4.2 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาลในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น มักจะใช้มาตรการลงโทษระดับกลางมากกว่าหนึ่ งมาตรการในการ
ลงโทษในคดีน้ นั ๆ เช่น การลงโทษปรับควบคู่กบั มาตรการลงโทษอื่นๆ ประกอบด้วย หรื อการลงโทษโดยการ
ควบคุมผูก้ ระทาความผิดไว้ภายในที่อยูอ่ าศัยควบคู่ไปกับการทางานบริ การสังคม แต่ในบางครั้งศาลก็ใช้มาตรการ
ใดมาตรการหนึ่งลงโทษผูก้ ระทาความผิดเพียงมาตรการเดียว ซึ่ งคงจะต้องพิจารณาเป็ นรายคดีและพิจารณาจาก
ผูก้ ระทาความผิดแต่ละรายไป
4.3 กฎหมายประเทศโปรตุเกส
ประเทศโปรตุเกสได้เริ่ มบังคับใช้กฎหมายที่มีผลให้การกระทาความผิดเกี่ยวกับการซื้ อ การครอบครอง
การเสพยาเสพติดนั้น ไม่เป็ นความผิดทางอาญา แต่จะถือว่าเป็ นความผิดทางปกครอง หรื อการบังคับให้เข้ารับการ
บาบัดการติดยาเสพติดเป็ นมาตรการบังคับแทน โดยก่อนที่จะปฎิรูปกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในโปรตุเกสได้น้ นั
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คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ ได้ร้องขอไม่ให้รัฐบาลโปรตุเกสประกาศให้การใช้ยาเสพติดเป็ นเรื่ อง
ถูกกฎหมาย โดยแย้งว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเพื่อเสพยา อาจเกิดปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด และ
การทาให้ยาเสพติดถูกกฎหมายจะเป็ นการส่งสัญญาณที่ผิดไปยังสังคม (เฮเลน เรดมอนด์, 2555)

5. ผลการวิจัย
5.1 ปัญหา การแยกประเภทผู้ต้องขังในเรื อนจาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดนั้น เป็ นการลงโทษที่มีลกั ษณะ แก้ไขฟื้ นฟูสภาพจิตใจของผูก้ ระทา
ความผิด ให้ปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการกระทาความผิด และช่วยเหลือให้ผกู ้ ระทาความผิดเหล่านั้นกลับไป
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติต่อไป การฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูต้ ิดยาเสพติดนั้น มีแนวคิดที่ต่างจากการลงโทษ
ด้วยการจาคุกอย่างสิ้ นเชิ ง แต่หากมีการกักตัวผูท้ ี่ติดยาเสพติดที่จะเข้ารับการฟื้ นฟูในเรื อนจา แม้เป็ นระยะเวลา
ไม่นาน ก็อาจกระทบกับประสิ ทธิ ภาพของการฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูต้ ิดยาเสพติ ด ในเมื่ อมี แนวคิดเกี่ ยวกับ
การแก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทาความผิดแล้ว ก็ควรแยกประเภทผูก้ ระทาความผิดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
5.2 ปัญหา คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการบาบัด
การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดนั้น หากตรวจพิสูจน์ทราบเป็ นที่แน่ชดั แล้วว่า ผูน้ ้ นั เป็ นผูเ้ สพยาเสพ
ติดจริ ง ควรมีการผลักดันให้ผเู ้ สพยาเสพติดเหล่านั้น ได้เข้ารับการบาบัดให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหา
ผูต้ ิ ดยาเสพติด ให้ผูต้ ิ ดยาเสพติดมี จานวนลดน้อยลง หากมี ผูเ้ ข้ารั บการบาบัดเป็ นจานวนมาก การประเมินผล
การฟื้ นฟู ส มรรถภาพย่อ มท าได้แ ม่ น ย าขึ้น และสามารถปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบ มาตรการการด าเนิ น งาน และ
กระบวนการฟื้ นฟู ให้เหมาะสมกับผูต้ ิดยาเสพติดในประเทศไทย และมีประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด เพื่อลดจานวน
ผูเ้ สพยาเสพติด ลดการหันกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ าในกรณี ผูท้ ี่เคยเข้ารับการบาบัดแล้ว หากสามารถลดจานวน
ผูต้ อ้ งการใช้ยาเสพติดได้ ก็ถือได้ว่าเป็ นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมาก
5.3 ปัญหาการลดจานวนผู้กระทาความผิดทางอาญาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งการลงโทษด้วยการจาคุกนั้น ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อผูก้ ระทาความผิดอย่างมาก การลงโทษระดับกลาง
นั้น นอกจากจะเป็ นการแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรื อนจาแล้วนั้น ยังเป็ นการลงโทษที่มีวตั ถุประสงค์เป็ นการ แก้ไข
ฟื้ นฟูผกู ้ ระทาความผิด เพื่อไม่ให้ผกู ้ ระทาความผิดนั้น กลับไปกระทาความผิดอีก ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ของโทษ
ทางอาญาที่นิยมนามาใช้ในปั จจุบนั เนื่ องจากลดความรุ นแรงของโทษทางอาญา ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐใน
การเลี้ยงดูนกั โทษในเรื อนจา เพื่อให้ผกู ้ ระทาความผิดนั้น ได้มีโอกาสแก้ไขความผิดที่ตนกระทา ได้กระทาตนให้
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ไม่จาต้องถูกกีดกันออกจากสังคมอย่างโทษจาคุก มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างประชาชน
ทัว่ ไป เพื่อให้โอกาสผูก้ ระทาความผิดเหล่านั้น ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขอีก

6. อภิปรายผล
ในปั จ จุ บัน ประเทศไทยประสบปั ญ หานัก โทษล้น เรื อ นจ า ซึ่ งนัก โทษในเรื อ นจ านั้น ส่ ว นใหญ่
เป็ นผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่ งหากสามารถเบี่ยงเบนผูก้ ระทาความผิดบางส่ วน ออกจากการลงโทษ
โดยวิธีการจาคุก โดยการนาเอามาตรการลงโทษระดับกลางมาช้บงั คับ โดยเลือกใช้กบั ผูก้ ระทาความผิดในคดียา
เสพติดที่กระทาความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยมุ่งใช้มาตรการลงโทษโดววิธีการจาคุกกับผูก้ ระทาความผิดที่กระทา
ความผิดที่มีความร้ายแรง เมื่อจานวนนักโทษมีจานวนน้อยลง การลงโทษโดยวิธีการจาคุกย่อมมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น และการให้โอกาสผูก้ ระทาความผิดที่ไม่มีความร้ายแรง โดยการลงโทษโดยวิธีการอื่น นอกจากการลงโทษ
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โดยวิธีการจาคุก เป็ นการให้ผกู ้ ระทาความผิดได้มีโอกาสกลับตัว แก้ไขพฤติกรรม โดยการสอดส่ องดูแล และให้
คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความสามารถของรัฐ

7. ข้อเสนอแนะ
1. ในการควบคุมตัวผูต้ ิดยาเสพติด ในช่วงระหว่ารอการตรวจพิสูจน์ยาเสพ ควรมีการกาหนดที่ควบคุม
ตัวผูต้ ิดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพ และลักษณะของการกระทาความผิด ซึ่ งผูต้ ิดยาเสพติดนั้น เป็ นผูป้ ่ วย
การดูแลรักษา และควบคุมตัวนั้น ควรมีมาตรการในเชิ งรักษาผูต้ ิดยาเสพติดในเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ กระบวนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
2. คุณสมบัติผตู ้ ิดยาเสพติดที่จะเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่กาหนดไว้ในมาตรา 19 นั้น ควรมีการพิจารณาจากตัวบุคคลผูต้ ิดยา
เสพติดเท่านั้น ไม่ควรนาเอาปริ มาณยาเสพติดที่ผนู ้ ้ นั ครอบครอง หรื อการที่ผนู ้ ้ นั เป็ นผูต้ อ้ งหา หรื อถูกดาเนินคดี
ที่มีโทษจาคุก มาเป็ นคุณสมบัติของตัวบุคคล ในการคัดกรองผูท้ ี่จะเข้ารับการบาบัดรักษา เพื่อที่จะรักษาผูต้ ิ ด
ยาเสพติดให้หายจากความต้องการใช้ยาเสพติดให้ได้เป็ นจานวนมากที่สุด
3. ในปั ญหานักโทษล้นเรื อนจานั้น เมื่ อผูถ้ ูกคุมขังในเรื อนจา ส่ วนมากเป็ นผูก้ ระทาความผิดในคดี
ยาเสพติด ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และ พระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มีการกาหนดโทษ
ทางอาญาสาหรับผูก้ ระทาความผิดในคดียาเสพติดไว้ โดยมุ่งเน้นแต่ใช้โทษจาคุกเป็ นหลัก จึงควรนามาตรการ
ลงโทษระดับกลางมาใช้บงั คับกับผูก้ ระทาความผิดในคดียาเสพติดบางประเภท เพื่อลดการนาตัวผูก้ ระทาความผิด
เข้าสู่ เรื อนจา ทั้งยังเป็ นการกาหนดโทษที่มีวตั ถุประสงค์เป็ นการแก้ไขฟื้ นฟูผูก้ ระทาความผิด ให้สอดคล้องกับ
แนวคิดการลงโทษในปัจจุบนั ที่มุ่งเน้นการแก้ไขความคิดของผูก้ ระทาความผิด

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เล่นนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความเมตตายิ่งของ ดร.เอกพงษ์ สารน้อย อาจารย์ที่ปรึ กษา
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วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: publicadsripatum@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่มีต่อเขต
สานักงานลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร และ 2) เปรี ยบเทียบความต้องการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่มีต่อ
สานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และ
รายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test
ผลการศึ กษาพบว่ าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่ าง 36 ปี - 45 ปี ระดับ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) อาชี พส่ วนใหญ่ คือ ค้าขาย และมีรายได้ระหว่าง 10,001 บาท 20,000 บาท ความต้องการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่มีต่อสานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้านประชาชนมีความต้องการมากที่ สุดในด้านการจัดระเบียบชุ มชน
สังคม และรั กษาความสงบและด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่ วนความต้องการในระดับมากมี 2 ด้าน คือ ด้านการ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบความต้องการ
ของประชาชนจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่าง
กัน มีความต้องการในบริ การสาธารณะแตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยเรื่ องเพศ
คาสาคัญ: ความต้องการ /บริ การสาธารณะ / สานักงานเขตลาดพร้าว
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
“การบริ การสาธารณะ” นับ ได้ว่าเป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ อ ยู่ใ นความดู แ ลของภาครั ฐ ที่ ต้อ งจัด ท าเพื่ อ
ตอบสนองผลประโยชน์ ส่วนรวม (Public Interest) ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ คนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง เป็ นกิ จ การที่ อ ยู่ใ นความ
อานวยการหรื ออยู่ในการควบคุมของฝ่ ายปกครองที่จดั ทาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ส่ วนรวมของประชาชน (ประยูร กาญจนดุ ล , 2533 อ้างถึ งใน กรพจน์ อัศวินวิจิตร, 2561) เช่ น การดู แลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสงเคราะห์ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อแม้แต่การจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวก
ในการดารงชีวิตของประชาชน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ ถนนหนทาง การรักษาพยาบาล เป็ นต้น ทั้งนี้โดย
มีเป้าเหมายที่สาคัญ คือ การให้บริ การที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค (นราธิ ป
ศรี ราม, 2557) โดยลักษณะของบริ การสาธารณะสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ บริ การสาธารณะที่มี
ลักษณะทางการปกครองและบริ การสาธารณะที่ มีลกั ษณะทางอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมและบริ การ ทั้ง 2
ประเภทดังที่กล่าวมานั้นมีความแตกต่างตรงที่บริ การสาธารณะทางการปกครองมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนและไม่มีจุด มุ่งหวังทางเศรษฐกิ จ ในขณะที่ บริ การสาธารณะที่ มี ลกั ษณะทาง
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมและบริ การมุ่งหวังผลกาไรและเก็บค่าธรรมเนียมจากการจาหน่ายหรื อการให้บริ การ
กรุ งเทพมหานครซึ่ งมี ฐานะเป็ นเมื องหลวงของประเทศไทย และเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
รู ปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล โดยดาเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 มีบทบาทความรับผิดชอบในการจัดบริ การสาธารณะให้ประชาชนโดยตรง โดยแบ่งพื้นที่การปกครอง
ออกเป็ น 50 เขต มี สานักงานใหญ่เรี ยกว่า ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร มี ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครเป็ น
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของกรุ งเทพมหานคร และยังคงมีโครงสร้างระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานครที่ยงั คงเสมือน
มี ก ารรวมศู น ย์อ านาจอยู่ โดยรวมอ านาจการตัด สิ น ใจไว้ที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นกลางของฝ่ ายบริ ห ารของ
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ช่องทางที่จะเปิ ดโอกาสให้การมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมขนแต่ละเขตพื้นที่เข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจะเป็ น และเขตเองซึ่งเป็ น
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องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกลับไม่สามารถตอบสนอง ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ
เท่าที่ควร การประสานงานระหว่างสานักงานเขตและประชาชนมีความล่าช้าและซับซ้อน การจัดบริ การสาธารณะ
ยังไม่สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของประชาชน การติดต่อเพื่อดาเนินการด้านเอกสารอาจต้องติดต่อ
หลายสานักหรื อแผนก ความพึงพอใจต่อการบริ การจากเจ้าหน้าที่ยงั ไม่ถึงระดับดีเท่าที่ควร (รังสรรค์ กียปั จจ์ ,
2551) หรื อแม้แต่ความพร้อมของทรัพ ยากร ความซับซ้อนของโครงสร้างและความไม่ชัดเจนไม่เป้ าหมายของ
นโยบายต่าง ๆ ล้วนส่ งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ , 2536) ประกอบกับงานวิจยั
ส่ วนใหญ่มุ่งศึกษาความต้องการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น เทศบาล องค์การ
บริ หารส่วนตาบลเป็ นหลัก
สานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2532
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 2 แขวง
คือแขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าวมีประชากรทั้งสิ้ น 117,590 คน (เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2563)
โดยมีอานาจและหน้าที่จดั การบริ การสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึ งมุ่ง ศึ กษาถึ งความต้องการบริ การสาธารณะของประชาชนที่ มีต่อ สานักงานเขต
ลาดพร้าว กรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย ว่ามีความต้องการการบริ การสาธารณะในด้านต่าง
ๆ มากน้อยเพียงใด เพื่อการได้แนวทางมาพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการเสนอแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การ
ประชาชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่ มี ต่ อ ส านั ก งานเขตลาดพร้ า ว
กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่ มีต่อ สานักงานเขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานครจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษาครั้งนีผ้ ้วู ิจัยได้ ใช้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
1. ทฤษฎี ล าดับ ขั้น ความต้อ งการ (Hierarchy of Needs Theory) ทฤษฎี ล าดับ ขั้น ความต้อ งการ
(Hierarchy of Needs Theory) ของมาสโลว์ (Maslow, 1960 อ้างถึงใน ประภัสสร วัฒนา, 2560 น.17-19) หลักการ
คื อ มนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการอยู่ 5 ขั้น ประกอบไปด้วย ความต้อ งการทางร่ างกาย (Physiological Needs) ความ
ต้องการด้านความปลอดภัย และมั่นคง (Safety Needs) เป็ นความต้องการปลอดภัยในชี วิต ร่ างกาย ทรั พย์สิน
หน้าที่การงาน ความต้องการด้านสังคมและการยอมรับ (Social Needs) ความต้องการได้รับการยกย่อง นับถือ
(Esteem Need) และความต้องการความสาเร็ จในชีวิต (Self-Actualization Needs) นอกจากทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว
งานวิ จัย นี้ ยัง เกี่ ย วข้อ งกับ ทฤษฎี อี อ าร์ จี (ERG Theory) ของเคลตัน พี . อัล เดอร์ เ ฟอร์ (Clayton P. Alderfer’s
Existence-Relation-Growth Theory: ERG) (Alderfer, 1972 อ้างใน นันทนา จงดี, 2560) เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ตอ้ งการอยูร่ อด (E-Existence Needs) คือ ความต้องการ
ขั้น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์เ พื่ อ ต้อ งการใช้ชี วิ ต อยู่ ด้ว ยปั จ จัย 4 ข้อ ประกอบด้ว ยน้ า สะอาด อาหาร อากาศและ
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เครื่ องนุ่งห่ ม กลุ่มที่ตอ้ งการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (R-Relatedness Needs) คือ ความต้องการที่จะได้รับมิตรไมตรี
และการยอมรับจากบุคคลรอบแวดล้อม กลุ่มที่ตอ้ งการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth Needs) คือ ความต้องการ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็ นความต้องการในระดับสู งสุ ดของบุคคล
2. แนวคิดว่าด้ วยการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในประเทศไทย
การปกครองท้อ งถิ่ น ของประเทศไทย คื อ หน่ วยงานปกครองที่ อ ยู่ใ กล้ชิด กับ ประชาชนมากที่ สุด
มี อ านาจหน้าที่ ในการบริ หารจัด การบริ การสาธารณะตามกฎหมาย เพื่ อ ประโยชน์สุ ขของชุ มชนในท้องถิ่ น
ซึ่ งสาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น เป็ นที่ทราบและเข้าใจเป็ นอย่างดีว่าสามารถจาแนก
ออกเป็ น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบทัว่ ไป อันประกอบด้วย องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) และ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบ
พิเศษ คือ กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดบริ การสาธารณะให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริ การส่ วนตาบล และกรุ งเทพมหานคร มีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดบริ การสาธารณะให้เป็ นไปตามที่ได้รับมอบหมาย (สานักงานกฤษฎีกา, 2542) โดยภารกิจที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นได้รับการกาหนดแบ่งออกได้เป็ น 6 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวิต 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย 4. ด้านการวางแผนส่ งเสริ มการลงทุน
พาณิ ชยกรรม และการท่องเที่ยว 5. ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และ
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลกับความต้ องการในบริการสาธารณะ
มีงานวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในบริ การสาธารณะ (ธานี
สุ วรรณไตรย์ และ ศรี รัฐ โกวงศ์, 2559; ธัมมาภรณ์ ศรี ศรี เคลือบ และ พัฒน์ศิณ สาเริ งรัมย์, 2559; อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์
และ สิ ทธิ ชัย ตันศรี สกุล , 2559; ยุวดี พ่วงรอด, 2560 และวัชริ นทร์ สุ ทธิ ศยั และคณะ, 2561) ในส่ วนปั จจัยด้าน
อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในบริ การสาธารณะ (อชิรญาณ์ ฉิ มพุกและคณะ, 2558; ธานี สุ วรรณไตรย์
และ ศรี รัฐ โกวงศ์, 2559; ธัมมาภรณ์ ศรี ศรี เคลือบ และ พัฒน์ศิณ สาเริ งรัมย์, 2559; อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิชยั
ตันศรี สกุล, 2559; ยุวดี พ่วงรอด, 2560 และวัชริ นทร์ สุ ทธิศยั และคณะ,2561) ในส่วนปัจจัยด้านอายุและการศึกษา
มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในบริ การสาธารณะ (อชิรญาณ์ ฉิ มพุกและคณะ, 2558; ธานี สุ วรรณไตรย์ และ
ศรี รัฐ โกวงศ์, 2559; อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิชยั ตันศรี สกุล, 2559; ยุวดี พ่วงรอด, 2560 และวัชริ นทร์ สุ ทธิศยั
และคณะ, 2561) ด้านรายได้มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความต้อ งการในบริ การสาธารณะ (ธานี สุ วรรณไตรย์ และ
ศรี รัฐ โกวงศ์, 2559; อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิชยั ตันศรี สกุล, 2559; ยุวดี พ่วงรอด, 2560 และวัชริ นทร์ สุ ทธิศยั
และคณะ, 2561) ในด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในบริ การสาธารณะ (ธานี สุ วรรณไตรย์
และ ศรี รัฐ โกวงศ์, 2559 และยุวดี พ่วงรอด, 2560) ปัจจัยด้านระยะเวลาที่พกั อาศัยมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ในบริ การสาธารณะ (อชิรญาณ์ ฉิมพุกและคณะ, 2558 และธานี สุ วรรณไตรย์ และ ศรี รัฐ โกวงศ์, 2559) และปัจจัย
ด้านการรับรู ้ข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในบริ การสาธารณะ (อชิรญา ฉิมพุก และคณะ, 2558) ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงนาตัวแปรเหล่านี้มาศึกษา ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการในบริ การสาธารณะ

ปัจจัยส่ วนบุคคล

(เพศ)
(อาชีพ)
(อายุ)
(การศึกษา)
(รายได้)
(สถานภาพสมรส)
(ระยะเวลาที่อาศัย)
(การรับรู ้ข่าวสาร)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อชิรญาณ์ ธานี สุวรรณ ธัมมาภรณ์
อภิศกั ดิ์
ยุวดี
ฉิมพุก
ไตรย์ และ ศรี เคลือบ และ วิลยั สุทธิ์ พ่วงรอด
และคณะ
ศรี รัฐ
พัฒน์ศิณ
และสิ ทธิชยั
โกวงศ์
สาเริ งรัมย์
ตันศรี สกุล
(2558)
(2559)
(2559)
(2559)
(2560)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

วัชริ นทร์
สุทธิศยั
และคณะ

ความถี่

(2561)
√
√
√
√

5
6
5
5
3
2
2
1

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาเอาแนวคิดเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของกรุ งเทพมหานคร 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ และด้านการลงทุน
ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม และปัจจัยส่วนบุคคลที่ได้จากการสังเคราะห์ ที่มีความถี่ต้งั แต่ 3 ขึ้นไป
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.3 สมมติฐานการวิจัย
จากแนวความคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั นามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ แตกต่างกันทาให้ความต้องการของประชาชน แตกต่างกัน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ณ เดือนสิ งหาคม จานวน 117,590
คน ใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ กาหนดขนาดตัวอย่างได้ 400 คน และแจกแบบสอบถามให้กบั ประชาชนที่มารับบริ การ
ณ ที่ทาการเขตลาดพร้าว โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็ นคาถามแบบตรวจสอบรายการ และ
เลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 คาถามเป็ นแบบคาถามปลายปิ ด
เกี่ยวกับความต้องการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่มีต่อเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ใน 4 ด้าน จานวน
21 ข้อ ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอน
ที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด คือ ข้อเสนอแนะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา และตรวจสอบความเชื่ อมัน่ โดยคานวณ
ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ด้วยวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถาม ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น จานวน 400
ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล สถิ ติ ที่ บ รรยายในครั้ งนี้ ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ค่าความถี่ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดีย ว F-test และการทดสอบสมมติฐานจะทดสอบที่
ระดับนัยยะสาคัญทางสถิติ 0.05

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 228 คน มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) อาชีพค้าขาย จานวน 157 คน และมีรายได้ ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 145 คน
5.2 ความต้องการในการบริ การสาธารณะ พบว่า ในภาพรวม ความต้องการในบริ การสาธารณะของ
ประชาชนอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.59) เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 4.23, S.D. = 0.62) ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅
= 4.21, S.D. = 0.71) ด้า นการลงทุ น ทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล้อ มอยู่ ใ นระดับ มาก (X̅ = 4.15, S.D. = 0.735) และ
ศิลปวัฒนธรรมและด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.84, S.D. = 0.93) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความต้องการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่มีต่อสานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
ความต้องการในบริ การสาธารณะของประชาชนที่มีต่อ
เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
รวม

x̅

S.D.

4.23
4.21
4.17
3.84
4.11

.62
.71
.73
.93
.59

ระดับ
ความต้องการ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2
3
4

5.3 เปรี ยบเทียบความต้องการบริ การสาธารณะกับปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ
อาชีพ การศึกษา และรายได้ต่างกันทาให้ความต้องการบริ การสาธารณะต่างกัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความต้องการบริ การสาธารณะจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

t

ความต้องการบริ การสาธารณะ
1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน
.000* 3.522
สังคม และรักษาความสงบ
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
.954 -.058
3. ด้านการลงทุน ทรัพยากร
.110 1.604
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต .000* -4.187
โดยรวม
.819 -.229
*แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ

F

การศึกษา

F

อาชีพ

F

รายได้

F

.000*

8.279

.429

.849

.002*
.002*

4.259
4.351

.000*
.119

19.671 .000* 13.122 .002* 4.902
2.137 .000* 17.712 .029* 3.031

.000* 12.651
.000* 5.722

.000*
.000*

22.344 .000* 13.176 .005* 4.419
11.297 .000* 14.858 .006* 4.243

.000* 28.106 .029* 3.031

6. อภิปรายผล
1. การศึ กษาเรื่ อ งนี้ มี ป ระเด็ นในการอภิ ปรายผล ดัง นี้ ประชาชนมี ค วามต้อ งการบริ การสาธารณะ
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบมากที่สุด เนื่องจากต้องการให้มีการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินซึ่งถือเป็ นความต้องการพื้นฐานในชีวิต
2. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทาให้ความต้องการในบริ การสาธารณะแตกต่างกัน ดังนี้
2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความต้องการในบริ การสาธารณะไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่
แตกต่างกันในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัมมาภรณ์ ศรี เคลือบ และ พัฒน์ศิณ สาเริ งรัมย์ (2559) ที่ศึกษาและ
เปรี ยบเทียบการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่พบว่าประชาชนที่
มีเพศและอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่ต่างกัน
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2.2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการในบริ การสาธารณะแตกต่างกันทั้งในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เป็ นเพราะประชาชนที่มีอายุต่างกันก็จะมีความต้องการใน
บริ การสาธารณะที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของธานี สุ วรรณไตรย์ และศรี รัฐ โกวงศ์ (2559)
ที่ศึกษาเรื่ องความคาดหวังที่มีต่อกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทาบริ การสาธารณะแนวใหม่ในชุมชน: กรณี ศึกษา
องค์การบริ หารส่วนตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคาดหวังที่มี
ต่อกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทาบริ การสาธารณะแนวใหม่ในชุมชนในระดับที่แตกต่างกัน
2.3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความต้องการในบริ การสาธารณะแตกต่างกันในภาพรวม และ
รายด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เป็ น
เพราะระดับการศึกษาส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการบริ การสาธารณะในด้านที่ต่างกันออกไป โดยสมมติฐาน
ข้อนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิ ชยั ตันศรี สกุล (2559) ที่พบว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไม่ต่างกัน
2.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการในบริ การสาธารณะแตกต่างกันทั้งในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยประชาชนส่ วนใหญ่มีอาชี พค้า ขาย จะมีความต้องการใน
บริ การสาธารณะด้านการจัดระเบียบชุ มชน สังคม และรั กษาความสงบมากที่สุด อาจเพราะกลุ่ มอาชี พนี้ ตอ้ ง
ประกอบการในพื้นที่สาธารณะ เช่น ค้าขายอาหารตามตลาดนัด หรื อแม้แต่ต้ งั แผงขายตามอาคารสานักงานทัว่ ไป
ล้วนต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ได้ม าจากการค้าขายของตนเอง สมมติฐานข้อนี้ไม่สอดคล้อง
กับงานของอชิรญาณ์ ฉิ มพุกและคณะ (2558) ที่ได้วิจยั เรื่ องความคิดเห็นของประชาชนต่อบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ และการรับรู ้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นของประชาชนต่อบริ การสาธารณะด้านการปรับปรุ ง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ประชาชนที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความต้องการในบริ การสาธารณะแตกต่างกันทั้งในภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อาจเป็ นเพราะรายได้ขอ้ งแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทา
ให้ความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป กลุ่มคนส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และ
ต้องการบริ การสาธารณะด้านโครงสร้ างพื้นฐานมากที่ สุด เนื่ องจากด้านนี้ เป็ นด้านที่ เกี่ ยวกับสาธารณู ปโภค
สาหรับชีวิตประจาวัน เช่น ถนนหนทาง การป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยต่าง ๆ ซึ่ งถือได้วามีความจาเป็ นมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี พ่วงรอด (2560) ศึ กษาเรื่ อง ความคิดเห็ นของประชาชนต่ออานาจหน้าที่ และ
บทบาทในการให้บริ การสาธารณะตามภารกิจหลักขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอตะพานหิ น
จังหวัดพิจิตร ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชี พและรายได้ มี ผลต่อความคิดเห็ น ของ
ประชาชนต่ออานาจหน้าที่ และบทบาทในการให้บริ การสาธารณะตามภารกิ จหลักขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ จากผลการศึกษา พบว่า ความต้องการในบริ การสาธารณะของ
ประชาชนที่มีต่อสานักงานเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานครที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
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และรักษาความสงบ ดังนั้น สานักงานเขตลาดพร้าว ควรจัดให้มี การติดกล้องวงจรปิ ด การป้องกันปั ญหายาเสพ
ติดให้มีการส่งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน การส่งเสริ มการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการควบคุมจัดการ กาจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุราคาญที่
อาจเกิดหรื อเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรื อสถานที่เอกชน และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในด้านระเบียบวิธีวิจยั ควรศึกษาความต้องการบริ การสาธารณะของประชาชนในเขตลาดพร้าว
โดยวิ ธีการการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง คาตอบเพิ่ มเติ มในประเด็น ที่ การศึ ก ษาในเชิ งปริ มาณ
ไม่สามารถทาได้ และควรศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรับบริ การสาธารณะ
2) ประเด็นที่ ควรศึ กษา ควรศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อ สานักงานเขตลาดพร้ าว
เพื่อให้มีการปรับปรุ งการบริ การ
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งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเลื่อนชั้นทางสังคมของข้าราชการไทย เพื่อนาไปสู่
การประเมินบทบาทและประสิ ทธิภาพของระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการไทย โดยใช้กระทรวงมหาดไทย
เป็ นกรณี ศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ในการทาความเข้าใจการผลิตซ้ าชนชั้นทางสังคม
ในระบบราชการไทย โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจยั เอกสาร จากผลการศึกษาดังกล่าว
พบว่า การสะสมทุนวัฒนธรรมที่อยูใ่ นรู ปสถาบันการศึกษา เป็ นตัวแปรสาคัญที่สุดของการเลื่อนชั้นทางสังคมใน
ระบบราชการไทย รองลงมาคือ การสร้างทุนสัญลักษณ์ในด้านผลงานราชการโดยอาศัยการสะสมทุนทางสังคม
จากเครื อข่ายชนชั้นนาหรื อนักการเมืองผูม้ ีอานาจในขณะนั้น เพื่อให้มีโอกาสการสร้างผลงานสาคัญให้เป็ นที่
ยอมรับในวงกว้าง ในขณะที่ผลการปฏิบตั ิราชการไม่ใช่ตวั แปรสาคัญที่ทาให้ขา้ ราชการสามารถเลื่อนตาแหน่ง
หรื อถูกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับผูบ้ ริ หารระดับสู งได้ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ในระบบ
การบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการเอง มีการเปิ ดช่องทางให้ใช้ดุลยพินิจ (discretion) ของผูบ้ ริ หารเป็ นหลัก ดังนั้น
ระบบการสร้างแรงจูงใจที่ภาครัฐจัดสรรให้ขา้ ราชการปั จจุบนั ไม่ได้ ถูกจัดสรรตามประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
ราชการ
คาสาคัญ: การเลื่อนชั้นทางสังคม, ระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการไทย, การผลิตซ้ า, ทุนวัฒนธรรม,
ทุนสัญลักษณ์, ทุนทางสังคม
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ระบบราชการเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและพัฒนาประเทศ ปัจจุบนั ประเทศไทย
วางหลักการปฎิบตั ิราชการไว้ว่า ต้องเป็ นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิภาพ และความคุม้ ค่า
โดยมีการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นกลยุทธ์ในการผลักดันให้ผลการปฏิบตั ิ ราชการสู งขึ้น (สานักวิจยั และ
พัฒนาระบบงานบุคคล, 2553) แต่เมื่อพิจารณาจากระบบการบริ หารบุคลากรภาครัฐแล้วพบว่า การประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการและการเลื่อนข้าราชการพลเรื อนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งเป็ น
ระบบการสร้างแรงจูงใจในการทางานมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและการเลื่อนตาแหน่งไม่ได้พิจารณาจากความสาเร็ จ
และประสิ ทธิภาพของการทางานโดยตรง จึงเกิดคาถามว่าระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการที่ประเทศไทยใช้
อยู่ปัจจุบนั เอื้อต่อการเลื่อนตาแหน่งและฐานะทางสังคมของข้าราชการทุกคนเพียงใด เพราะถ้าระบบบริ หารผล
การปฏิบตั ิราชการสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง แสดงว่า ข้าราชการทุกคนมีโอกาสเติบโต
ในสายงานและเลื่อนตาแหน่ งไปเป็ นข้าราชการระดับสู งได้ ซึ่ งหมายความว่า ระบบการบริ หารผลการปฏิ บัติ
ราชการสามารถสร้างแรงจูงใจให้ขา้ ราชการยอมทางานหนักอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างผลสัมฤทธิ์ เพื่อตนเอง
สามารถเติบโตในระบบราชการได้
ในการตอบคาถามนี้การมองวิวฒั นาการการเปลี่ยนแปลงชุดของกฎกติกาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
เลื่อนตาแหน่งราชการไทยประกอบกับผลการเลื่อนตาแหน่งราชการไทย จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจ ที่จะนาไปสู่การทา
ความเข้าใจการให้ความสาคัญของการเลื่อนตาแหน่งราชการแต่ละช่วงสมัย และระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิ
ราชการ โดยผูว้ ิจยั ใช้กระทรวงมหาดไทยเป็ นพื้นที่การศึ กษาเพราะเป็ นส่ วนราชการที่มีบทบาทสาคัญในการ
บริ หารการพัฒนาประเทศ และมีขา้ ราชการในสังกัดจานวนมากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะ แบบแผน และกระบวนการเลื่ อ นชั้น ทางสั ง คมของข้า ราชการไทย โดยใช้
กระทรวงมหาดไทยเป็ นกรณี ศึกษา
(2) เพื่อศึกษาบทบาทและประสิ ทธิ ภาพของระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิ ราชการไทย ในการเอื้อต่อ
การเกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมของข้าราชการ โดยใช้กระทรวงมหาดไทยเป็ นกรณี ศึกษา

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อทาความเข้าใจและสร้างกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์งานวิจยั จาเป็ นต้องศึ กษา วิวฒั นาการการ
เลื่อนชั้นทางสังคมไทยและระบบราชการไทย รวมถึงการดาเนินนโยบายระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการไทย
ดังนี้
(1) การเลื่อนชั้นทางสังคมไทย
การเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมของบุคคล
หรื อ ครอบครั วภายในหรื อ ระหว่ า งชนชั้น ทางสั ง คม (OECD, 2010) การศึ ก ษาการเลื่ อ นชั้นทางสั ง คมไทยนี้
เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดลาดับชั้นทางสังคมไทย (นิ สาพร วัฒนศัพท์, ฐานิ ดา
บุญวรรโณ และ ศิวาภรณ์ ไชยเจริ ญ, 2559) ซึ่งมีแบบแผนที่แตกต่างจากแบบตะวันตก ไทยมีระบบราชการซึ่งเป็ น
สนามที่สั่งสมการผูกขาดตั้งแต่ระบบศักดินา ระบบอนุรักษ์นิยมของกระทรวงมหาดไทยที่เข้มแข็ง มีส่วนในการ
สร้ างตาแหน่ งแห่ งที่ จากการครอบครองควบคุมกาลังของระบบศักดิ นาเดิ มและการสร้ างความเชื่ อในคว าม
ต้องการมี “ผูน้ า” ให้กบั พื้นที่ (จรเจวุฒิ, 2539) ในขณะที่ชนชั้นนาจากภาคธุ รกิจอย่างนักธุ รกิจจีนในไทยไม่ได้
กาเนิดแยกเป็ นอิสระจากชนชั้นศักดินา และโอกาสทางการศึกษากระจุกที่ชนชั้นนา (Evers, 1966) ชนชั้นนาไทยมี
การสร้างและผลิตซ้ าความเป็ นชนชั้นนา ผ่านยุทธศาสตร์ ในการสั่งสมทุน ได้แก่ การศึกษา การแต่งงาน และการ
ลงทุนทางสังคม (ยรรยงเกษมสุ ข, 2550) ถึงแม้ในระบบการศึกษาจะมีการพัฒนาให้มีความทัว่ ถึงมากขึ้นและทาให้
เกิ ด การเลื่ อนชั้น ทางสั งคมได้ร ะดับหนึ่ งแต่ ไม่ ไ ด้ช่วยให้ ฐ านะทางสั ง คมต่ างไปจากเดิ ม (Sorajjakool, 2016)
การดาเนินนโยบายระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการไทย การทาความเข้าใจ
จากการศึกษางานวิจยั ที่ทาในพื้นที่การศึกษาเดียวกันได้พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายระบบ
บริ หารผลการปฏิบตั ิราชการและการเลื่อนตาแหน่งข้าราชการไทย ที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.) จากงานวิจยั แนวนิติศาสตร์
เรื่ อง แนวทางการกาหนดแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนระดับสู ง พบว่าการแต่งตั้งข้าราชระดับสู งของไทยปัจจุบนั ใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน มาตรา 57 เปิ ดให้ขา้ ราชการระดับสู งใช้ดุลยพินิจและข้อพิจารณาอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน มีมาตรา 63 ที่ระบุไว้ว่า การเลื่อนข้าราชการ
พลเรื อนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญในหรื อต่างกระทรวงหรื อกรม แล้วแต่กรณี
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. แต่เมื่อเข้าไปศึกษา กฎ ก.พ.พบว่า ไม่มีการระบุกฎ ก.พ. ไว้ ปั จจุบนั จึงใช้
มาตรา 57 เป็ นหลัก ทาให้เกิ ดข้อคาถามเรื่ องความมีธรรมาภิบาลในระบบการกาหนดแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อน
ระดับสู งของไทยในปั จจุบนั (สุ วรรณ์, 2559) 2.) จากงานวิจยั เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและการ
จัดสรรแรงจูงใจ คือแรงจูงใจที่ภาครัฐจัดสรรไม่เป็ นไปตามประสิ ทธิภาพงาน การจัดสรรแรงจูงใจในระดับองค์กร
ได้ผลกว่าระดับปั จเจกบุคคล (Koonmee, 2010) และปั จจัยทางการเมืองมีส่ วนสาคัญในการกาหนดทิ ศทางของ
องค์กรราชการและการบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ร าชการไทย นักการเมื อ งจะให้ ค วามส าคัญ กับ การออกแบบ
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รั ฐธรรมนู ญในฐานะสถาบันที่ กาหนดกติ กาการเล่นเกมในตลาดการเมื องที่ มี โครงสร้ างแรงจูงใจ (incentive
structure) ซ่อนอยู่ และการปฏิรูปการเมืองแต่ละครั้งก็เพือ่ เปลี่ยนตลาดการเมืองให้มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และ
เปลี่ยนโครงสร้างแรงจูงใจ (ธนะพรพันธุ์, 2546)
ระบบบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ร าชการ ท าหน้ า ที่ ใ นการจัด สรรแรงจู ง ใจให้ กับ ราชการอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อเป็ นธรรม ซึ่ งจะท าให้ ข้า ราชการท างานขับ เคลื่ อ นนโยบายได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แต่การจะสร้ างระบบบริ หารผลการปฏิ บัติราชการที่ มีประสิ ทธิ ภาพได้น้ ันต้องคานึ งถึ งโครงสร้ างทางสังคม
ในระบบราชการส่ วนอื่นด้วย (Knoeri C., Binder C. R., and Althaus H.J., 2011) จากการศึกษาวิวฒั นาการของ
การบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ราชการไทย พบว่ า ระบบราชการไทยมี โ ครงสร้ างสถาบัน ที่ ม าจากการสะสมทุน
ที่หลากหลายจนทาให้เกิดชนชั้นผูน้ าและผูต้ ามที่หลากหลาย การตั้งกฎกติการะบบบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการ
ที่ใช้ในปัจจุบนั นอกจากจะเกิดจากความต้องการผลิตซ้ าของชนชั้นนาแล้ว ยังเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล
ในขณะออกแบบกฎกติกาด้วย
จากแนวคิดข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงออกแบบแนวคิดในการวิจยั โดยการทาความเข้าใจการผลิตซ้ าชนชั้น
ทางสังคมในระบบราชการไทย เพื่อนาไปสู่ การประเมิ นบทบาทและประสิ ทธิ ภาพของระบบการบริ หารผล
การปฏิบตั ิราชการไทย ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 แนวคิดในการวิจยั เพื่อการทาความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมในระบบราชการไทย (adapted from
Knoeri C., Binder C. R., and Althaus H.J., 2011)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(1) กรอบแนวคิด Habitus ตามแนวทางของปิ แอร์ บูดิเยอร์
ในการศึ กษาการกลายเป็ นชนชั้นนาของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จะนาเอาแนวคิด เรื่ อง
ฮาบิ ทัส (Habitus) ตามแนวทางของปิ แอร์ บู ดิ เ ยอร์ มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ก ารสะสมทุ น ทางวัฒ นธรรม
หาคุณลักษณะร่ วม (Common Characters) ของการเลื่อนชั้นทางสังคมข้าราชการระดับสู งของกระทรวงมหาดไทย
และสร้างคาถามการสั มภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ ทาความเข้าใจการสะสมทุนประเภทต่างๆ วิธีคิด ความรู ้ สึก
และการแสดงออกของข้าราชการระดับสู งกระทรวงมหาดไทย
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แนวคิดฮาบิ ทัส (Habitus) มี ที่มาจากการนาเสนอมโนทัศน์ เกี่ ยวกับความคิดและวิ ธีปฏิ บัติ ข อง
ปั จเจกบุคคลโดย ปิ แอร์ บูร์ดิเยอ โดยสร้างการอธิ บายว่า การตัดสิ นใจกระทาการต่าง ๆ ของปั จเจกบุคคลนั้น
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของปั จเจกบุคคลและการขัดเกลาทางสังคม เป็ นตัวกาหนดรู ปแบบมุมมองที่มีต่อโลก
บนพื้นฐานความสัมพันธ์ต่างตอบแทน เขาได้อธิ บายให้เห็นภาพของการสร้างและผลิตซ้ าของชนชั้นทางสังคม
ว่า แนวคิดการผลิตซ้ า (reproduction) มาจากการที่ชนชั้นที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างทางสังคมต้องการให้สังคม
ผลิตซ้ า เพื่อรักษาโครงสร้างเดิมข้ามกาลเวลา บูดิเยอร์ ได้ใช้แนวคิดการต่อสู ้ ทางชนชั้นผ่านการสะสมทุนทาง
วัฒนธรรมมาเป็ นเครื่ องมือในการอธิบายโครงสร้างทางสังคม
การแสดงฮาบิทสั ของชนชั้นนาในกระทรวงมหาดไทยสามารถจาแนกให้เห็นภาพได้ จากการ
แสดงทุนของข้าราชการคนนั้น ๆ ในที่น้ ี จะขอนิ ยามความหมายของทุนแต่ละประเภท ตามกรอบแนวคิดของ
ปิ แอร์ บูดิเยอร์ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุ ข หินวิมาน, 2553) ดังนี้
ทุนแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1) ทุนเศรษฐกิจ คือ ทุนที่บ่งชี้ความมัน่ คงของชนชั้นนามีเหตุผลมีปริ มาณ เช่น รายได้ ทรัพย์สิน
2) ทุนวัฒนธรรม เป็ นทุนที่มความเกี่ยวข้องกับเรื่ องรสนิยม (taste) และความโน้มเอียงทางอุปนิสัย
(Habitus) แบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิด คือ
2.1) ทุนวัฒนธรรมที่อยูใ่ นตัวบุคคล (embodied form) เป็ นทุนที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคลนั้นหรื อเป็ น
สมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคลนั้นแสดงออกด้วยกิริยา ท่าทาง มารยาท การพูด ความสามารถทางภาษา
2.2) ทุนวัฒนธรรมในรู ปสถาบัน (institutionalized form) มีที่มาจากคุณภาพและชื่ อเสี ยงของ
สถาบันการศึกษา
2.3) ทุ น วัฒ นธรรมในรู ป วัต ถุ (objectified form) คื อ ทุ น ในรู ป วัต ถุ แ สดงออกด้วยการเป็ น
เจ้าของ เช่น วัง สิ่ งของสะสม รางวัล เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ธุรกิจ สิ นค้า หรื อผ่านงานเขียนเช่น หนังสื อ บทความ
เป็ นต้น
3) ทุนทางสังคม คือ การมีเครื อข่ายความสัมพันธ์ซ่ ึงเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ
4) ทุนสัญลักษณ์ เป็ นทุนที่แสดงสถานภาพชื่อเสี ยงที่ติดตัวมากับบุคคลหรื อได้รับการยอมรับ
สนาม (field) เป็ นพื้นที่แสดงความสัมพันธ์และปริ มาณของทุนชนิดต่าง ๆ การได้สัดส่วนพื้นที่และ
มีปริ มาณทุนมากในสนามใด แสดงว่าผูน้ ้ นั มีพ้นื ที่ของชนชั้นนาในสนามนั้น
(2) เศรษฐศาสตร์สถาบันแบบใหม่
แนวคิ ด สานักเศรษฐศาสตร์ สถาบันแบบใหม่ (New Institutional Economics) สามารถน ามาใช้
วิเคราะห์สถาบันไทยได้คอ่ นข้างดี เพราะเป็ นแนวคิดผสมระหว่างการใช้มาตรฐานการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักและทาความเข้าใจเรื่ องสังคมมีชนชั้นแบบเศรษฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ สถาบันแนวใหม่
เข้าใจว่า มนุษย์เป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่มีปฏิกิริยาต่อโครงสร้างสิ่ งจูงใจ (incentive structure) และเชื่อในกลไกตลาด
ในการจัดสรรทรัพยากรให้ประสิ ทธิ ภาพ โดยสังคมมีโครงสร้างสถาบัน กฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ข องข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่ อ สามารถทาให้ตลาดทางานไม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นในการสร้าง
ความเป็ นธรรมให้สังคม รัฐมีหน้าที่สร้างโครงสร้างสถาบันที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผ่านการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
สถาบันของรัฐ
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(2) การความเข้าใจเรื่ อง Rule and Discretion
ในโลกของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักให้ความสาคัญเรื่ องการพัฒนากลไกการต่อรองจากทางเลือก
ที่ มี ค วามสมเหตุ ส มผล จึ ง มี แ นวทางเลื อ กของการออกนโยบาย คื อ การวางนโยบายแบบไม่ ยื ด หยุ่ น
หรื อในลักษณะการออกกฎ (rule) และการวางนโยบายแบบยืดหยุ่นหรื อการเปิ ดช่องให้ใช้ดุลยพินิจ (discretion)
การวางนโยบายแบบยืดหยุน่ หรื อการเปิ ดช่องให้ใช้ดุลยพินิจ (discretion) คือ ผูว้ างนโยบายจะสามารถปรับเปลี่ยน
นโยบายเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์น้ นั ๆได้ ซึ่ งจะเหมาะกับการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ในขณะที่ การวาง
นโยบายแบบไม่ยืดหยุ่นหรื อในลักษณะการออกกฎ (rule) จะเป็ นการตั้งเป้ าหมายที่ เกิ ดจากการคานวณหรื อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไว้แล้ว การวางนโนบายแล้วจะต้องทาตามแผน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยกับนโยบาย มาตรฐานการคาดเดาสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลของเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจที่สามารถทาให้งานวิจยั นี้เห็นภาพในการตอบคาถามงานวิจยั นี้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานศึกษานี้ใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยการศึกษาวิจยั เอกสาร
(Documentary Research) ข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษานี้ เป็ นทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การสัมภาษณ์
ข้าราชการระดับสู งสังกัดกระทรวงมหาดไทย หนังสื อแสดงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
กรมภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลหลักสู ตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ บทความชี วประวัติขา้ ราชการระดับสู งสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสื อและบทความวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการ และข้อมูลสถิติจากสานักงาน
ก.พ.และหน่วยงานอื่น ๆ
จากคาถามการวิจยั สิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาแบ่งเป็ น 2 หัวข้อใหญ่ ดังนี้
หัวข้ อที่ 1 การศึกษาลักษณะ แบบแผน และกระบวนการเลื่อนชั้ นทางสั งคมของข้ าราชการไทย จาก
ตัวอย่างกรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย
ขั้น ตอนที่ 1 เก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ หาลัก ษณะร่ ว มผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ในกระทรวงมหาดไทย ( common
characters) :
กลุ่มประชากรตัวอย่าง : ข้าราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดีหรื อเทียบเท่าอธิบดี ของ
กระทรวงมหาดไทย จานวน 7 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมา สาเหตุที่กาหนดปี พ.ศ. 2545 เพราะเป็ นปี แห่ง
การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่
เครื่ องมือในการวิจยั : คาถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ เอกสารบทความชีวประวัติของข้าราชการระดับสู ง
สังกัดกระทรวงมหาดไทยกลุ่มเป้าหมาย
วิธีเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล : สารวจเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติของข้าราชการระดับสู งกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มเป้าหมายและสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการสะสมทุนของข้าราชการระดับสู งในกระทรวงมหาดไทย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชัว่ โมง มีคาถามทั้งหมดประมาณ 72 ข้อ โดยแบ่งเป็ น 4
หัวข้อได้แก่ หัวข้อประวัติชีวิตด้านภูมิหลังและครอบครัว หัวข้อประวัติการเรี ยนและการทางาน หัวข้อรู ปแบบ
การดาเนินชีวิต (life-style) และรสนิยม (taste) และหัวข้อความโดดเด่นของชนชั้นผูน้ าที่เป็ นกรณี ศึกษาในฐานะ
ผูผ้ ลิต (Producer) และผูผ้ ลิตซ้ า (Reproducer) โดยกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีสิทธิ์ ที่จะไม่ตอบคาถามเหล่านั้น
ได้ รวมถึงมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการนี้เมื่อใดก็ได้
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ขั้นตอนที่ 2 จาแนกการแสดงทุนของชนชั้นนาในกระทรวงมหาดไทยตามแนวคิดฮาบิทุส (Habitus)
ปิ แอร์ บูร์ดิเยอร์
ตารางที่ 1 ตารางจาแนกการแสดงทุนของชนชั้นนาในกระทรวงมหาดไทย (ยรรยงเกษมสุ ข, 2550)
นาม
ข้าราชการ

ทุนทาง
เศรษฐกิจ

ทุนสัญลักษณ์

ทุนทางสังคม

อยูใ่ น
ตัวบุคคล

ทุนวัฒนธรรม
อยูใ่ นรู ป
สถาบัน

วัตถุสัญลักษณ์

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ลกั ษณะทุนที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งเหล่านี้มีร่วมกันและดูลกั ษณะร่ วมของปริ มาณทุน
แต่ละประเภท
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ลกั ษณะร่ วมการสะสมทุนของกลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริ หารระดับสู งกระทรวงมหาดไทย

หั ว ข้ อ ที่ 2 การพิ สู จ น์ บ ทบาทและประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการไทย
กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย ในการเอื้อต่ อการเกิดการเลื่อนชั้นทางสังคมของข้ าราชการ
กลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า ง : ข้ า ราชการที่ ด ารงต าแหน่ ง ระดั บ ปลั ด กระทรวงและอธิ บ ดี ของ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั สาเหตุที่กาหนดปี พ.ศ. 2545 เพราะเป็ นปี แห่งการปฏิรูประบบ
ราชการครั้งใหญ่
เครื่ องมือในการวิจยั : ข้อมูลทางการดารงตาแหน่งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ระดับปลัดกระทรวง
และอธิบดีจากกรมภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สานักงานรัฐมนตรี (สร.มท) สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สป.มท.) กรมการปกครอง (ปค.) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น (สถ.) กรมที่ ดิ น (ทด.)
กรมการพัฒ นาชุ ม ชน (พช.) กรมโยธาธิ การและผัง เมื อ ง (ยผ.) กรมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
และ หลักเกณฑ์การบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการ ของกระทรวงมหาดไทยและสานักงาน ก.พ.
วิธีเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล :
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ระเบียบและหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นตาแหน่งของข้าราชการระดับสู งในกระทรวง
และการจัดสรรสิ่ งจูงใจตามผลการปฏิบตั ิราชการ ซึ่งแบ่งเป็ น
1.1 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
1.2 เกณฑ์คุณสมบัติการเลื่อนตาแหน่งเป็ นอธิบดีและผูม้ ีสิทธิพิจารณาแต่งตั้ง
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลทางสถิติจากสานักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทย ของการเลื่อนตาแหน่ ง
ข้าราชการระดับสู ง
ขั้นตอนที่ 3 แยกกฎต่างๆว่าข้อใดเป็ นกฎและข้อใดเป็ นการใช้ดุลยพินิจ และประเมินการให้ความสาคัญ
หรื อค่าน้ าหนักแต่ละข้อ
ขั้นตอนที่ 4 เปรี ยบเทียบระเบียบกับผลการประเมิ นว่ามี ขอ้ ใดบ้างนาไปสู่ การสร้ างลักษณะร่ วมกัน
บางอย่างของชนชั้นนาในกระทรวงมหาดไทย และข้อนั้นเป็ นกฎหรื อการใช้ดุลยพินิจ
ขั้นตอนที่ 5 หาข้อสรุ ปการพิสูจน์บทบาทและประสิ ทธิ ภาพของระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการ
ว่าแท้จริ งแล้วผลของการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่มีส่วนประกอบคือการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานมีผลกับการ
เลื่ อ นต าแหน่ ง ทางราชการเป็ นข้าราชการระดับ สู ง มากน้อ ยเพี ย งใด และมี ปั จ จัย บ้างที่ ส่ง ผลให้ ข้าราชการ
คนหนึ่งสามารถเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนชั้นทางสังคมได้

5. ผลการวิจัย
ในการตอบค าถามว่ า ระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ร าชการที่ ป ระเทศไทยใช้อ ยู่ปั จ จุ บัน เอื้ อ ต่อ
การเลื่อนตาแหน่งและฐานะทางสังคมของข้าราชการทุกคนเพียงใด สามารถแบ่งผลการวิ จยั ได้เป็ น 2 ส่ วน คือ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการจากการศึ กษาในส่ วนที่ 1 ลัก ษณะร่ ว มของการเลื่ อนชั้นทางสั ง คมของข้า ราชการไทย จาก
กรณี ศึกษากระทรวงมหาดไทย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงมหาดไทย 7 ท่าน พบว่า
ลักษณะร่ วมที่ สาคัญ ที่ สุด ของการเลื่ อ นชั้น ทางสั ง คมในกระทรวงมหาดไทยคื อ ทุ น วัฒ นธรรมที่ อ ยู่ใ นรู ป
สถาบันการศึกษา ซึ่ งมีบทบาทในการผลิตซ้ าและสร้างเครื อข่ายการเป็ นชนชั้นนาในระบบราชการไทย รองลงมา
คือ การสะสมแลกเปลี่ยนทุนสัญลักษณ์เพื่อการเลื่อนตาแหน่ งระดับสู ง ผ่านทุนทางสังคมได้แก่ เครื อข่ายและ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อมีโอกาสการสร้างผลงานสาคัญให้เป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่ งผลงานสาคัญที่ส่งผลต่อ
การเลื่อนตาแหน่งเป็ นข้าราชการระดับสู งมักเป็ นผลงานที่ เกี่ยวเนื่องหรื อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ หรื อ
สนับสนุนผลงานของรัฐบาลในแต่ละช่วงสมัย
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ลกั ษณะร่ วมการสะสมทุนของกลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริ หารระดับสู งกระทรวงมหาดไทย
ทุนทาง
เศรษฐกิจ

5

1

ผลงานดังสนับสนุนสถาบันฯ

ผลงานดังตามนโยบายรัฐบาล

ผลงานโครงการที่มีชอื่ เสียงในพื้นที่แต่ไม่ตรง
นโยบายรัฐ

ผลงานด้านทานุบารุงศาสนา

เครือข่ายนักการเมือง

เครือข่ายสถาบันการศึกษา

เครือข่ายนักธุรกิจ เอกชน

เครือข่ายการอบรมราชการระดับสูง

การแต่งงานกับทายาสผูบ้ ริหารระดับสูง

ความสามารถทางภาษา

1

1

1
2
3
4

ท่าน 5
ท่าน 6
ท่าน 7

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
3

1
1
1
4

1

1

1
1

1
2

1
1
1
5

1
1

2

1

4

1

1

1

1
1

1

1
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1

1
2

2

2

3

วัตถุสัญลั กษณ์
1
2
3

1

1

1

1
1
1

1

1

5

1

1

1
1
2

อยูใ่ นรูปสถาบัน
2
3 4

อ่านหนังสือต่างประเทศ

4

การสะสมงานศิลปะต่างประเทศ

3

การตีพมิ พ์บทความวิชาการจากการทางาน

2

อืน่ ๆ

1

ต่างประเทศฯ
รัฐศาสตร์ TU

4

รัฐศาสตร์ CU

3

หลักสูตร วปอ.

2

เป็นนักวิจยั

1

ได้รับทุนรัฐบาลไปต่างประเทศ

2

อยูใ่ นตัวบุคคล
2
3

เกียรตินยิ มอันดับ 1

1

ฐานะการเงินของตระกูลสูง

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

ทุนวัฒนธรรม

ทุนทางสั งคม

เจ้าของอสังหาฯราคาสูง

ข้าราชการระดับสู ง

ทุนสั ญลั กษณ์

1
1
1
3

2

1

1

1

2

1

1

2
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มเป้ าหมายเรื่ อง การสะสมทุนของข้าราชการระดับสู ง ผูว้ ิจยั จึงมอง
กลับไปที่พ้นื ที่การศึกษา คือกระทรวงมหาดไทย พบว่าผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่งได้แก่ ปลัดกระทรวง
และอธิ บ ดี ใ นสั ง กัด กระทรวงมหาดไทย 97 ต าแหน่ ง มี ผูจ้ บการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จากคณะรั ฐ ศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ถึ ง 40 ต าแหน่ ง รองลงมาคื อ ผู ้จ บการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จ ากคณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 25 ตาแหน่ ง และจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 8 ตาแหน่ง
ตารางที่ 4 ตารางสรุ ปสถาบันการศึกษาปริ ญญาตรี ปลัดกระทรวงและอธิบดีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบนั

ผลการจากการศึ กษาในส่ วนที่ 2 การพิสูจน์บทบาทและประสิ ทธิ ภาพของระบบการบริ หารผลการ
ปฏิบตั ิราชการไทย พบว่า
ข้อสังเกตจาการวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ คือ 1. ไม่มีการกาหนดมาตรฐานที่ชดั เจนใน
การตั้งค่าน้ าหนักเป้ าหมายของงาน เนื่ องจากต้องขึ้นอยู่กับความส าคัญของงานในช่ วงนั้น ดังนั้นอานาจใน
การพิจารณาการให้ความสาคัญของงานจะอยู่ที่ผูบ้ ังคับบัญชา 2. ข้อกาหนดให้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 เพื่อให้ขา้ ราชการมุ่งทางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าน้ าหนักนี้มกั จะ
ไปผูกกับผลสัมฤทธ์งานของผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลาดับขั้นด้วย และด้วยค่าน้ าหนักขององค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์
ที่สูงนี้ ข้าราชการมักตั้งเป้าหมายที่ทาให้เห็นว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ เช่น อาจเป็ นการตั้งให้ง่าย หรื อให้กว้าง 3. ระบบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้ความสาคัญกับผูบ้ งั คับบัญชามากกว่า ผูถ้ ูกประเมิน ถึงแม้จะเปิ ดโอกาสให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและสร้างระบบเปิ ดขึ้นก็ตาม แต่น้ าหนักการพิจารณายังอยู่ที่
ผูบ้ งั คับบัญชาอยู่ โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะมีอานาจสามารถพิจารณาในลักษณะให้คุณให้โทษได้ จุดนี้ จึงเป็ นจุดที่
น่าสนใจในการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการ
อย่างไรก็ตามการประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการที่ มีตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพและสมรรถนะข้าราชการ
ในการทางานนี้ ไม่ได้ถูกใช้เป็ นตัวแปรหลักในการการพิจารณาการเลื่ อนตาแหน่ งของข้าราชการ เกณฑ์การ
คัดเลือกหลักในการเลื่อนตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งให้ค่าน้ าหนักสู งกับเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1. ลาดับความอาวุโส 2.
การผ่านการฝึ กอบรมพิเศษซึ่ งมีวิธีการคัดเลือกโดยการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารระดับสู ง 3. การนาเสนผลงานที่
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ตรงกับนโยบายรั ฐบาลในขณะนั้น 4. ดุ ลยพินิจของผูพ้ ิจารณาเลื่ อนตาแหน่ ง ในการเลื่อนตาแหน่ งข้าราชการ
ระดับ สู ง แต่ ล ะกรมจะเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการใน การเลื่ อ นต าแหน่ งโด ยผ่านการเห็ นชอบจาก
กระทรวง ข้าราชการระดับสู งบางตาแหน่ งการออกกฏ แต่การพิจารณาคุณสมบัติการเลื่ อนตาแหน่ งจะอยู่ที่
กระทรวงโดยตรง ไม่ใช่กรมต้นสังกัด

6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า การสะสมทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรู ปสถาบันการศึกษา เป็ นตัวแปร
สาคัญที่สุดของการเลื่อนชั้นทางสังคมในระบบราชการไทย โดยจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มเป้ าหมาย
ประกอบการวิจยั เอกสาร พบว่า การจบการศึกษาจากสถาบันศึกษาที่มีชื่อเสี ยงในประเทศไทย เป็ นการสั่งสมทุน
ก่อนการเข้ารับราชการ นอกจากจะเป็ นทุนทางสังคมในส่วนเครื อข่ายที่ติดตัวมาแล้ว ยังเป็ นทุนสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็ นสมรรถนะเบื้องต้นของผูเ้ ป็ นเจ้าของทุนด้วย ในขณะที่ การได้เข้าหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นทุน
สถาบันที่สร้างเครื อข่ายทางการเมืองและการทางาน และการได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศก่อนหรื อในขณะการเข้ารับราชการเป็ นการสร้างทุนสัญลักษณ์ให้กบั เจ้าของทุนในเรื่ องสมรรถนะ
ทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ ตัวแปรสาคัญรองลงมาคือ การสร้างทุนสัญลักษณ์ในด้านผลงานราชการ
โดยอาศัยการสะสมทุนทางสัมคมจากเครื อข่ายชนชั้นนาหรื อนักการเมืองผูม้ ีอานาจในขณะนั้น เพื่อให้มีโอกาส
การสร้างผลงานสาคัญให้เป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง ในขณะที่ ผลการปฏิบตั ิราชการ ไม่ใช่ตวั แปรสาคัญที่ทาให้
ข้าราชการสามารถเลื่อนตาแหน่งหรื อถูกแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับผูบ้ ริ หารระดับสูงได้
นอกจากนี้ยงั พบว่า ในระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการเอง มีการเปิ ดช่องทางให้ใช้ดุลยพินิจ (discretion)
ของผูบ้ ริ หารเป็ นหลัก ดังนั้น ระบบการสร้างแรงจูงใจที่ภาครัฐจัดสรรให้ขา้ ราชการปั จจุบนั ไม่ได้ถูกจัดสรรตาม
ประสิ ทธิภาพการทางานของราชการ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
การทาความเข้าใจ ลักษณะ แบบแผน และกระบวนการเลื่อนชั้นทางสังคมของข้าราชการไทย เป็ นการ
ทาความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมและวิถีการผลิตซ้ าในระบบราชการ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและ
พัฒนาระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิราชการไทยให้ เป็ นธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจและ
ความหวังให้กบั ข้าราชการทุกคนอย่างแท้จริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึ ก ษาในเรื่ อง โครงสร้ า งสิ่ ง จู ง ใจ (incentive structure) ของข้า ราชการไทยในการท างานมี
ประสิ ท ธิ ภาพต่ อ ไป เพื่ อ พัฒ นาระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ร าชการให้ สามารถจัด สรรสิ่ ง จู ง ใจได้ ตาม
ประสิ ทธิภาพการทางานของราชการ
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน และศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ประชากรที่ใช้ศึกษา
คือ ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน จานวน 84 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า Chi-square ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า แรงจูงใจลาดับที่ 1 คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิ หน้าที่
ล าดับที่ 2 คื อ ด้านรายได้และผลประโยชน์ ตอบแทน ล าดับที่ 3 คื อ ด้านลักษณะหน้าที่ การงาน ล าดับที่ 4 คื อ ด้าน
ความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่ และลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นไม่มีความสัมพันธ์
คาสาคัญ: แรงจูงใจ / การปฏิบตั ิงาน / กรมที่ดิน

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
แรงจูงใจเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความมุ่งมัน่ ที่
จะฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ มีความกระตือรื อร้นที่จะทากิจกรรมนั้นๆ อย่างทุ่มเทเต็มกาลังความสามารถ ขณะเดียวกัน
หากมนุ ษ ย์ไ ม่ มี แ รงจู ง ใจและความพึ ง พอใจจะท าให้ ม นุ ษ ย์แ สดงพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ออกมาในเชิ ง ลบ เช่ น
มีสภาพแวดล้อมที่เฉื่ อยชา ทากิจกรรมนั้นๆ ให้ผ่านๆไปไม่ต้ งั ใจหรื อไม่เอาใจใส่ กบั การทากิจกรรม ซึ่ งส่ งผลต่อ
การดาเนิ นงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรในระยะยาวได้ หากบุคลากรในองค์กรไม่มีการปรับตัวและ
ไม่ยอมรับในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นด้านปัจจัยภายในหรื อภายนอกองค์กร สิ่ งเหล่านี้ลว้ น
แล้วแต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งสิ้ น (ประเสริ ฐ อุไร, 2559) จากการศึกษาพบว่าด้วยภาระหน้าที่ของงานและ
ความถนัดของงานที่ แตกต่างกันออกไป และสภาพที่ ปรากฏเห็ นได้อย่างเด่นชัดก็คือ ความแตกต่างในความ
กระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงานของพนักงาน พนักงานบางคนเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่และมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
แต่ในขณะเดียวกันพนักงานส่ วนใหญ่ ก็มีความเหนื่อยล้า มีความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรื อร้นและขาดความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ขาดงาน ลางาน มาสายเป็ น ประจา ดังนั้น การจูงใจพนักงานให้ปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น จึงเป็ นทั้งศิลป์ และศาสตร์ อย่าง หนึ่ งที่ผูบ้ ริ หารสามารถประยุกต์ทฤษฎี แรงจูงใจใน
การทางานมาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานได้ ซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งานในหน่ ว ยงานนี้ นอกจากจะได้รั บ ผลส าเร็ จ ของงานแล้ว ยัง เป็ นการสร้ า งความสุ ข ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทาให้คุณภาพของงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น (พระพงษ์ศกั ดิ์ สนฺ ตมโน (เกษวงศ์รอด), 2561) อีกทั้ง
ยัง พบว่ า ในปั จ จุ บัน หลายองค์ก ารก าลัง ประสบปั ญ หากับ รั ก ษาพนัก งานเก่ ง ๆให้ อ ยู่ กับ องค์ก าร เนื่ อ งจาก
ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การทางานประจาที่ได้รับค่าตอบแทนสู งเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่
คาตอบของคนทางานในยุคนี้ ดังนั้น องค์การต้องปรับตัวและวางแผนเพือ่ รับมือกับปัญหาดังกล่าว ที่สาคัญต้องทา
ความเข้าใจถึงสิ่ งที่คนทางานยุคนี้ตอ้ งการ เพราะพวกเขาพร้อมจะเปลี่ยนงานเสมอหากได้รับโอกาสที่ดีกว่า อีกทั้ง
ในปั จจุบนั ทัศนคติในการเลือกงานของคนยุคนี้ ก็ยงั หันมาให้ความสาคัญกับบริ ษทั หรื อองค์การที่มีความมัน่ คง
มี ชื่อเสี ยงมายาวนาน ทางานแล้วมี โอกาสก้าวหน้าเติบโต มากกว่าการเลือกที่เงินเดือนและสวัสดิ การ ขณะที่
การได้ทางานในองค์การที่มีความน่าสนใจให้เรี ยนรู ้ และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการตัดสิ นใจ
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เลือกเข้าทางานในองค์การแห่ งนั้นนอกจากนี้ ยุคปั จจุบนั ยังเป็ นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
มีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการอย่างรวดเร็ ว ตลาดแรงงานก็มีการแข่งขันสู งมากเช่นกัน
แต่การได้ทางานในที่ทางานดีๆ มีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าในสายงานก็ยงั คงเป็ นเป้าหมายของคนจานวนมากที่มนั่ ใจ
ในความรู ้ความสามารถของตนเอง (นิตยา ชื่นอารมณ์, 2559)
กรมที่ดินมีหน้าที่ในการดาเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่า
ด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้องในการบริ หารงานที่ ดิน โดยหน่ วยงานหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อ
องค์การ คือ กองการเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญต่อองค์การเป็ นอย่างมากซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่
ทาหน้าที่บริ หารและพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลของกรมที่ดิน วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง/
ปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจาก
ราชการการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน จากภาระหน้าที่ มีมากอาจทาให้เจ้าหน้าที่
เกิ ดความท้อแท้ เหนื่ อยหน่ าย เป็ นผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานลดลง ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
ให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการในสังกัดซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่ วยให้ขา้ ราชการ
ปฏิ บัติ ง านด้ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น และด้ว ยความเต็ ม ใจมี ก าลัง ใจในการปฏิ บัติ ง านซึ่ งจะท าให้ ภ ารกิ จ ใน
การให้บริ การประชาชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการเสริ มสร้างแรงจูงใจนั้นนอกจากเพื่อให้เกิดพฤติกรรม
การทางานที่มุ่งเพิ่มปริ มาณและคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้มีความสุ ขความพอใจและเต็มใจ
ลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษาเกี่ ยวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ดิน เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปหาเทคนิคการจูงใจที่จะช่วยตอบสนองความต้องการและความจาเป็ น
ของข้า ราชการสั ง กัด กองการเจ้า หน้ า ที่ กรมที่ ดิ น และใช้ เ ป็ นข้อ มู ล เสนอผู ้ บัง คับ บัญ ชาเป็ นแนวทางใน
การเสริ ม สร้ างแรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านของข้าราชการสั งกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดิ น ให้มี กาลังใจใน
การปฏิบตั ิงาน เกิดความพึงพอใจในงาน มีความรักในองค์กร ทางานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ และ
ลดการกระทาผิดวินยั อันจะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการให้บริ การประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาครั้งนีผ้ ้วู ิจัยได้ ใช้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องดังนี้
1. ทฤษฎี ล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของมาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างใน
วราลักษณ์ จันดี, 2559) หลักการคือ มนุ ษย์มีความต้องการอยู่ 5 ขั้น ประกอบไปด้วย ความต้องการทางร่ างกาย
ความต้องการด้านความปลอดภัยและมัน่ คงเป็ นความต้องการปลอดภัยในชีวิต ร่ างกาย ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน
ความต้องการด้านสังคมและการยอมรับ ความต้องการได้รับการยกย่อง นับถือ และความต้องการได้รับการยกย่อง
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นับถือ นอกจากทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว งานวิจัยนี้ยงั เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความเสมอภาคของอดัม (Adams,1972
อ้างใน เกศณริ นทร์ งามเลิศ, 2559) ความเสมอภาคเกิดขึ้นเมื่อเรารับรู ้ว่าอัตราส่ วนของปัจจัย และผลลัพธ์ของเรา
เท่ากับอัตราส่วนของปัจจัย และผลลัพธ์ของบุคคลอื่นที่ถูกเปรี ยบเทียบภายในสถานการณ์เดียวกันการขจัดความเสมอ
ภาค การกระทาของบุคคลเพื่อการขจัดความไม่เสมอภาคขึ้นอยู่กบั ด้วยเหตุผล นอกจากนี้ ยงั มีทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮิร์สเบริ์ ก Herzberg (1959, อ้างใน สุ พตั รา วงษ์เมืองแก่น, 2558) สรุ ปได้ว่า มีปัจจัยสาคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยค้าจุน
และปั จ จัย จู ง ใจ ปั จ จัย ค้ า จุ น ประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ นและค่ าตอบแทนความสั ม พัน ธ์ กับ บุ ค คลในหน่ ว ยงาน
สถานภาพในการทางานนโยบายและการบริ หารงานสภาพการทางานวิธีการปกครองบังคับบัญชาและปั จจัยจูงใจ
ประกอบด้วยความสาเร็ จของงานการได้รับการยอมรับนับถือความรับผิดชอบโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งการงานการ
พัฒนาตนเอง
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งพฤติกรรม
ของมนุษย์ซ่ ึ งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่นแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ กล่าวถึงประชากรที่แตกต่าง
กันซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมและการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันไปด้วย
ประชากรศาสตร์ น้ นั สามารถจาแนกประชากรออกเป็ นกลุ่มๆ ได้จากลักษณะและพฤติกรรม เช่น
กลุ่มคนที่มีลกั ษณะและบุคลิกใกล้เคียงกันมักจะอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันรวมถึงบุคคลที่อยูใ่ นชนชั้นทางสังคมเดียวกันก็
จะตอบสนองถึง ข่าวสาร ความต้องการ ไปในทิศทางเดียวกัน มากไปกว่านั้นปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของประชากร
อาจจะมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชากรมีดงั นี้ เพศ อายุ
การศึกษา เชื้อชาติ อาชีพ สังคมครอบครัว ศาสนา เป็ นต้น (วศิน สันหกรณ์, 2557)
แนวคิดประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฎีที่ใช้หลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผลกล่าวคือพฤติกรรมต่างๆของ
มนุ ษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ เป็ นความเชื่อที่ว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย (เตชสิ ทธิ์ กิตติสุบรรณ,
2560)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจการปฏิบตั ิงาน
มีงานวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
การปฏิ บตั ิงาน ดังตารางที่ 1 สาหรั บแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจัยนาแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) อดัม
(Adams)และเฮอร์เบริ์ ก(Herzberg)มาประยุกต์ใช้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจการปฏิบตั ิงาน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัย
อนันต์ จินตนา ปางปฐม
วัลลภา
อุบลวรรณ
ธนิต
ส่วนบุคคล ชนะพล ชัยชมพู หัสชู ยอดปัญญา ปิ ติวฒั น์สถาพร สาคัญ
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้

(2556)

(2557)

(2557)

(2557)

(2557)

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
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(2558)

/
/
/

ปิ ยวิทย์
ทองเดช
(2559)

/
/
/

นภาพร ความถี่
เรื องสุวรรณ
(2562)

/
/
/
/

5
8
8
8
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาเอาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) อดัม (Adams) และเฮอร์ เบริ์ ก
(Herzberg) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
5 ด้าน คื อ ด้านรายได้แ ละผลประโยชน์ ต อบแทน ด้านความสั ม พัน ธ์ กับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน
ด้านลักษณะหน้าที่การงาน ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่และด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่และปั จจัยส่ วนบุคคลที่ได้จากการสังเคราะห์ ที่มีความถี่ต้ งั แต่ 3 ขึ้นไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ 1

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการสังกัด
กองการเจ้ าหน้ าที่ กรมที่ดิน
- ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน
- ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
- ด้านลักษณะหน้าที่การงาน
- ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่
- ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

3.3 สมมติฐานการวิจัย
จากแนวความคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั นามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน จานวน 84 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิ จัยครั้ ง นี้ คือ แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็ นค าถามแบบตรวจสอบรายการและ
เลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อตอนที่ 2 คาถามเป็ นแบบคาถามปลายปิ ด
เกี่ ยวกับ แรงจูงใจการปฏิ บัติงานของข้าราชการสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดิน ใน 5 ด้าน จานวน 25 ข้อ
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดและตอนที่ 3
เป็ นคาถามปลายเปิ ด คือ ข้อเสนอแนะให้ประชากรแสดงความคิดเห็นตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา และตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยคานวณด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ด้วยวิธีของ Cronbach
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามตั้งแต่วนั ที่ 1 –10 กันยายน 2563 ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้ น จานวน 84 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 100
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่บรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าไคสแควร์ โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง จานวน 59 คน มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จานวน 29 คน
5.2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมที่ดินอยู่ในระดับมาก (µ = 3.66, = 0.84) เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ด้านรายได้และผลประโยชน์
ตอบแทนอยูใ่ นระดับมาก (µ = 3.67, = 0.99) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก
(µ = 3.62, = 0.82) ด้านลักษณะหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก (µ = 3.66, = 0.86) ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ในระดับมาก (µ = 3.63, = 0.73) และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ อยู่ในระดับมาก
(µ = 3.70, = 0.75) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
µ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการสังกัดกองการ

เจ้ าหน้ าที่ กรมที่ดิน โดยภาพรวม
1. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน
3.67
0.99
2. ด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้บัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ น
3.62
0.82
ร่ วมงาน
3. ด้านลักษณะหน้าที่การงาน
3.66
0.86
4. ด้านความก้าวหน้าและการยอมรั บในการปฏิ บัติ
3.63
0.73
หน้าที่
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่
3.70
0.75
รวม
3.66
0.84

แรงจูงใจ

อันดับที่

มาก
มาก

2
5

มาก
มาก

3
4

มาก
มาก

1

5.3 ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับปัจจัยส่ วนบุคคลพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล

เพศ
(sig)

อายุ
(sig)

ระดับ
การ
ศึกษา
(sig)

แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
1. ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน
2. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านลักษณะหน้าที่การงาน
4. ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่
รวม

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน
(sig)

.591

3.211

.712

2.612

.393

7.814

.001*

2.614

.532

3.343

.681

2.781

.482

8.115

.000*

2.106

.458

2.985

.536

2.415

.412

6.921

.000*

3.113

.508

3.258

.669

2.354

.470

7.326

.002*

2.681

.618

2.742

.612

2.412

.583

8.210

.000*

2.416

.541

3.100

.642

2.513

.466

7.674

.001*

2.583

*มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องนี้มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้
1. ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิหน้าที่มากที่สุด เนื่ องจาก
ผูบ้ ังคับบัญชาใส่ ใจในเรื่ องสถานที่ทางาน เช่ น แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศในสถานที่ทางาน โดยเฉพาะ
อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานต้องมีความเหมาะสม มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันสมัยอยูเ่ สมอ
2. ปัจจัยส่วนบุคคลทาให้ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานกันดังนี้
2.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินจึง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั มีแนวคิดความเสมอภาคทาง
เพศ ดังนั้น ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความสามารถในการทางานและการได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน
จึงมีแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้ประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกัน จึงส่ งผลให้ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับแรงจูงใจการปฏิ บัติงานของข้าราชการสัง กัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดินซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนภาพร เรื องสุ วรรณ (2562) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจการตัดสิ นใจเข้าทางานในสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการตัดสิ นใจเข้าทางานในสมาคมกีฬา
มวยสากลแห่งประเทศไทย
2.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของข้า ราชการสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะในสภาพการปฏิบตั ิงานจริ งนั้น พบว่า
การมอบหมายงานให้ขา้ ราชการกรมที่ดินรับผิดชอบนั้น พิจารณาจากตาแหน่งงานที่รับผิดชอบและความชานาญ
ในตามลักษณะงานดังกล่าวเป็ นสาคัญมิได้พิจารณาจากอายุของบุคลากร ดังนั้น แม้ว่าบุคลากรจะมีอายุเท่าใด ต่างก็มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเหมือนกัน โดยมีการปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้นและอยากเรี ยนรู ้
ระบบงานที่มีความสาคัญและต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆจึงส่ งผลให้ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจการปฏิ บัติงานของข้าราชการสัง กัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดินซึ่ งสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของธนิต สาคัญ (2558) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสถานี
ตารวจภูธรศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้ านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสถานีตารวจภูธรศรี สัชนาลัยจังหวัดสุ โขทัย
2.3 ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลด้านระดับการศึ กษา ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ แรงจู ง ใจการปฏิ บัติ ง านของ
ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็ นเพราะความก้าวหน้าในการทางาน
หรื อการปรับตาแหน่ งที่สูงขึ้นไม่ได้ปรับตามระดับการศึกษาของข้าราชการกรมที่ดินแต่พิจารณาปรับตามขีด
ความสามารถและศักยภาพในการทางานของข้าราชการกรมที่ดินจึงส่งผลให้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธนิต สาคัญ (2558) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสถานี
ตารวจภูธรศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจชั้นประทวนสถานีตารวจภูธรศรี สัชนาลัยจังหวัดสุ โขทัย
2.4 ปั จ จัย ส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ นมี ความสั มพันธ์ กับแรงจูงใจการปฏิ บัติงานของ
ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน จึงเป็ นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็ นเพราะลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของ
ข้าราชการกรมที่ดินเป็ นงานที่ใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะ ซึ่งอัตราเงินเดือนและสวัสดิการค่อนข้างเป็ นที่พอใจ
ของข้าราชการกรมที่ดินทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก จึงส่ งผลให้ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนภาพร เรื องสุ วรรณ (2562) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจการตัดสิ นใจเข้าทางานในสมาคม
กีฬามวยสากลแห่ งประเทศไทย พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการ
ตัดสิ นใจเข้าทางานในสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน กรมที่ดินควรปรับปรุ งค่าตอบแทนของข้าราชการสังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยระบบเงินเดือนและระบบ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ควรเป็ นระบบเดียวกับข้าราชการประเภท
อื่นเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมและมีรายได้เพียงพอกับค่าครองชีพในปั จจุบนั นอกจากนี้การเพิ่มค่าตอบแทนใน
รู ปแบบเงินประจาตาแหน่งและการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงในแต่ละเดือนให้กบั ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
น่าจะเป็ นวิธีการที่สามารถเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อค่าครองชีพของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
และครอบครัวได้มากขึ้น
(2) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน กรมที่ดิน ควรมีกิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกันในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินระดับเดียวกัน และผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งหาก
ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
จะส่งผลให้การปฏิบตั ิงานประสบความสาเร็ จและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) ด้านลักษณะหน้า ที่ การงาน กรมที่ ดิ น ควรมี การจัดสรรอัตรากาลังในการปฏิ บัติหน้าที่ ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานและจานวนอัตรากาลังที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ อีกประการหนึ่ ง การมอบหมายหน้าที่ ควรค านึ งถึ งความเหมาะสมของศักยภาพและอายุข อง
ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินด้วย ซึ่งความเหมาะสมในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน นั้นจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เช่นกัน
(4) ด้านความก้าวหน้าและการยอมรั บในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ผูบ้ ังคับบัญชาควรให้ความสาคัญกับขวัญ
กาลังใจของบุคลากรผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และเป็ นที่ยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่แก่บุคลากรด้วยกันและบุคคลทัว่ ไป โดยการส่ งเสริ มให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ได้รับความก้าวหน้านั้น ควรเป็ นไปด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ ง สิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลต่อการมีขวัญกาลัง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติหน้าที่ กรมที่ ดิน ควรมี การปรั บปรุ งต่อเติ มอาคารให้มี ความ
เพียงพอต่อจานวนข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดินที่ เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการรองรั บการ
ให้บริ การประชาชน และประการสาคัญควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัยใน
การปฏิ บัติหน้าที่ เพื่อให้ขา้ ราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดิน ผู ้ ปฏิ บัติหน้าที่ มีศกั ยภาพเพียงพอและ
เหมาะสม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) การศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของข้า ราชการสั ง กัด กองการเจ้า หน้ า ที่ กรมที่ ดิ น
ควรทาการศึกษาในตัวแปรหรื อข้อคาถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เช่น นโยบายการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น
(2) ควรท าการศึ กษาแรงจู งใจการปฏิ บัติงานของข้าราชการ กรมที่ ดิ น ในหน่ วยงานอื่ นๆ เพื่ อน าผล
การศึกษามาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น
ต่อไป
(3) ควรทาการศึกษาวิจยั ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ดา้ นอื่นๆ เพิ่มเติม

8. เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2522). สถิติสำหรั บกำรบริ หำรและวิจัย. กรุ งเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกศณริ นทร์ งามเลิศ. (2559). แรงจูงใจที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และลูกจ้ ำง องค์ กำร
คลังสิ นค้ ำ. การค้นคว้าอิสระตามหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ชลิดา ศรมณี . (2556). กำรพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ . โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
เตชสิ ทธิ์ กิตติสุบรรณ. (2560). กำรศึกษำปั จจัยด้ ำนประชำกรศำสตร์ พฤติกรรมกำรลงทุน และแรงจูงใจที่มผี ลต่ อ
อัตรำส่ วนระหว่ ำงเงินออมและเงินลงทุนในตลำดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยสำหรั บนักศึกษำ
บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต คณะพำณิ ชยศำสตร์ และกำรบัญชีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ .การค้นคว้าอิสระ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิตยา ชื่นอารมณ์. (2559). ปั จจัยที่มีผลต่ อแรงจูงใจในกำรตัดสิ นใจเลือกสมัครงำนกับบริ ษัทญีป่ ุ่ นในเขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง.

450

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

นภาพร เรื องสุ วรรณ. (2562).แรงจูงใจกำรตัดสิ นใจเข้ ำทำงำนในสมำคมกีฬำมวยสำกลแห่ งประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
นิศารัตน์ ศิลปะเดช. (2542). เอกสำรประกอบกำรสอนระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ เบือ้ งต้ น. กรุ งเทพฯ:
สถาบันราชภัฏธนบุรี.
บุญชม ศรี สะอาด. (2545). กำรวิจัยเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรงเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น.
ประเสริ ฐ อุไร. (2559). แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน กรณีศึกษำ บริ ษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด.
สารนิพนธ์ตามหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริ ก.
พระพงษ์ศกั ดิ์ สนฺ ตมโน (เกษวงศ์รอด). (2561). แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลเมืองสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้ ว.สารนิพนธ์หลักสู ตรปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วราลักษณ์ จันดี. (2559). แรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนของครู โรงเรี ยนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่ อเงินอนุสรณ์ .การ
ค้นคว้าอิสระหลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วศิน สันหกรณ์.(2557). ลักษณะทำงประชำกรพฤติกรรมกำรเปิ ดรั บสื่ อและปั จจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่ อกำรซื ้อ
อะไหล่ ประดับยนต์ ในสิ นค้ ำประเภทหลอดไฟหน้ ำรถยนต์ . การค้นคว้าอิสระตามหลักสู ตรนิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ. (2542). องค์ กำรและกำรจัดกำร. (ฉบับสมบูรณ์). กรุ งเทพฯ: ธนรัชการพิมพ์.
โศภชา อรัญวัฒน์. (2549). การจูงใจ. ในเบญจมาภรณ์ อิศรเดช (บก.), หลักกำรจัดกำร. กรุ งเทพฯ: แมคกรอฮิล.
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์. (2548). ภำวะผู้นำ ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุ งเทพมหานคร: บุค๊ ลิงค์.
สุ ดสาคร ทองพานิช. (2556). แรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของข้ ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน กองกำกับ
กำรสื บสวน กองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรำกำร.สารนิพนธ์หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยทองสุ ข.
สุ พตั รา วงษ์เมืองแก่น. (2558). แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ ำรำชกำรครู อำเภอแม่ สอด สังกัดสำนักงำนเขต
พืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2. งานนิพนธ์หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุ วิชศิริพยัคฆ์. (2556).แรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของข้ ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนสำยงำนจรำจร สถำนี
ตำรวจนครบำลวังทองหลำง. สารนิพนธ์หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยทองสุ ข.
สร้อยตระกูล อรรถมานะ. (2541). พฤติกรรมองค์ กำรทฤษฎีประยุกต์ . กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อเนก หยุนแดง. (2543). แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ ำรำชกำรตำรวจโรงเรี ยนตำรวจภูธร 5 จังหวัดลำปำง.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อนันต์ ชนะพล. (2556). แรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของข้ ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวนในงำนสำยตรวจ 3
กองกำกับกำรสำยตรวจ กองบังคับกำรสำยตรวจปฏิบัติกำรพิเศษ 191 กองบัญชำกำรตำรวจนครบำล.
สารนิพนธ์หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยทองสุ ข.

451

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

อุษา เฟื องประยูร. (2558). ปั จจัยที่มีผลต่ อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในเขตอำเภอท่ ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์หลักสู ตรบริ หารธุรกจิมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี .

452

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

การแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ กบั โจทย์วิจัยยุคใหม่ :
กรณีศึกษาตาบลจัดการสุ ขภาพ1
THE ACQUIRING KNOWLEDGE IN SOCIAL SCIENCES WITH NEW
RESEARCH PROBLEM: CASE STUDY OF DISTRICT HEALTH
MANAGEMENT
ทศพล ชิ้นจอหอ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail: Todsaponchinjorhor@hotmail.com
Todsapon Chinjorhor
Graduate Students, Doctor of Philosophy Program in Political Science,
Faculty of Social Sciences, Naresuan University
E-mail: Todsaponchinjorhor@hotmail.com
บทคัดย่อ
บทความวิชาการชิ้นนี้ ผูเ้ ขียนมุ่งให้ความสาคัญกับปรัชญาสังคมศาสตร์ เบื้องต้นผ่าน 2 องค์ประกอบ
ส่ วนแรก เป็ นมุมมองด้านภาววิทยา (Ontology) ในการมองความจริ งที่เกิ ดขึ้นแตกต่างกันทั้งจากมุมมองแบบ
Foundationalism และ Anti- Foundationalism ที่ ไ ด้ส่ง อิ ท ธิ พ ลถึ ง ญาณวิ ท ยา (Epistemology) ของการแสวงหา
ความรู ้ จ ากสานักปฏิ ฐ านนิ ย ม (Positivism) สานักสั จ นิ ย ม (Realism) และสานักตี ความ (Interpretative) ซึ่ ง ได้
นาไปสู่วิธีวิทยา (Methodology) จากงานวิจยั เชิงคุณภาพ และงานวิจยั เชิงปริ มาณ ส่ วนที่สอง ผูเ้ ขียนเลือกวิเคราะห์
ผ่านประเด็น “ตาบลจัดการสุ ขภาพ” จากกลุ่มงานวิชาการที่ได้รับอิทธิ พลทางการศึกษาจากสานักสานักปฏิ ฐาน
นิ ยม สานักสัจนิ ยม และสานักตีความ โดยพบว่างานวิชาการที่มีอยู่เดิมนั้นมีมิติทางด้านการศึกษาอยู่อย่างจากัด
ผูเ้ ขียนจึงได้นาเสนอแนวทางวิพากษ์นโยบาย (Critical Policy) เพื่อแสดงให้เห็นถึงกลไกที่ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งถูก
กดทับไว้ดว้ ยโครงสร้างบางอย่างในรู ปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มพรหมแดน
ทางด้านนโยบายศาสตร์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ปรัชญาสังคมศาสตร์, วิพากษ์นโยบาย, ตาบลจัดการสุ ขภาพ
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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. บทนา
จากพัฒนาการความคิดของมนุ ษย์จึงได้เกิดมุมมองเกี่ยวกับการแสวงหาความรู ้ต่าง ๆ หนึ่ งในนั้นคือ
ปรั ชญาสั ง คมศาสตร์ (Philosophy of Social Science) ซึ่ ง มี ค วามโดดเด่น ไม่ แ ตกต่างจากปรั ชญาวิ ทยาศาสตร์
ธรรมชาติ (Philosophy of Natural Science) โดยต่ า งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของปรั ช ญาวิ ท ยาศาสตร์ (Philosophy of
Science) ความแตกต่างที่สาคัญจึงอยู่ที่วิธีการแสวงหาความรู ้ภายใต้ปรากฎการณ์หรื อเหตุการณ์ที่จะศึกษา โดย
บทความชิ้นนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนที่สาคัญ ส่ วนแรก เป็ นการกล่าวถึงปรัชญาสังคมศาสตร์ เบื้องต้นผ่านภว
วิทยา (Ontology) ในการมองความจริ งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แตกต่างกันทั้งจาก Foundationalism ที่มีความเชื่อว่า
ทุ ก สรรพสิ่ ง มี อ ยู่จ ริ ง มนุ ษ ย์มี ห น้า ที่ เ พี ย งค้น หาความรู ้ จ ากการมี อ ยู่ข องธรรมชาติ ข ณะที่ มุ ม มองแบบ AntiFoundationalism ต่อต้านความจริ งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ ท้ งั หมดล้วนถูกสร้างจากความรู ้สึกนึ กคิดของมนุ ษย์ผ่าน
ประสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะปั จ เจกบุ ค คลซึ่ งได้เ ป็ นรากฐานให้ กับ มุ ม มองทางด้า นญาณวิ ท ยา
(Epistemology) ให้กบั สานักปฏิฐานนิยม (Positivism) สานักสัจนิยม (Realism) และสานักตีความ (Interpretative)
ในการแสวงหาความจริ ง ที่ แตกต่างกันจนนาไปสู่ วิธีวิทยา (Methodology) ผ่านการศึ กษาเชิ งคุณภาพ และเชิ ง
ปริ มาณในปัจจุบนั ส่ วนที่สอง ผูเ้ ขียนมุ่งนาเสนอประเด็นการศึกษาในหัวข้อ “ตาบลจัดการสุ ขภาพ” จากกลุ่มงาน
วิชาการที่ได้รับอิทธิ พลทางการศึกษาจากสานักสานักปฏิฐานนิยม สานักสัจนิยม และสานักตีความ ซึ่ งได้พบมิติ
ทางการศึกษาที่มีอยูอ่ ย่างจากัดโดยเฉพาะในกลุ่มงานวิจยั เชิงคุณภาพดังนั้นผูเ้ ขียนจึงได้นาเสนอแนวทางการศึกษา
ทางเลื อกด้านการวิพากษ์นโยบาย (Critical Policy) ที่ จะช่ วยเพิ่มความหลากหลายด้านนโยบายศาสตร์ ให้ มาก
ยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปรัชญาสังคมศาสตร์เบื้องต้นภายใต้องค์ประกอบของ ภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการศึกษาทางเลือกด้านวิพากษ์นโยบาย
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3. ปรัชญาสังคมศาสตร์ เบื้องต้น
ปรั ช ญาสั ง คมศาสตร์ (Philosophy of Social Science) เป็ นวิ ธี ก ารแสวงหาความจริ ง หรื อ ความรู ้ อี ก
รู ปแบบหนึ่งภายใต้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science) การทาความเข้าใจลาดับแรกจึงควรเริ่ มต้นด้วย
ภววิทยา (Ontology) ซึ่ งมีรากศัพท์มาจากปรัชญาหรื อทฤษฎีว่าด้วยสรรพสิ่ ง (Theory of Being) เกี่ยวกับการมอง
ความจริ งทุกสรรพสิ่ งที่ดารงอยู่บนโลกใบนี้ (Hay อ้างใน วัชรพล พุทธรักษา, 2561) มุมมองทางด้านภววิทยาจึง
ไม่แตกต่างจากผิวหนัง (Skin) ที่ถูกกาหนดด้วยยีนสี ผิวจากพ่อและแม่ผูใ้ ห้กาเนิ ดซึ่ งไม่สามารถลอกออกหรื อ
เปลี่ ยนแปลงได้โดยง่าย (Paul Furlong & David Marsh, 2010) ปั จจุบนั มุมมองด้านภววิทยามีสองรู ปแบบหลัก
สานักแรก มองสรรพสิ่ งโดยเชื่ อว่าทุกสิ่ งนั้นมีอยู่จริ ง (Foundationalism) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่ งทัว่ ไปบน
โลกใบนี้มนุษย์มีหน้าที่เพียงทาการศึกษาสิ่ งที่มีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น การมีอยู่ของ ลม ฝน แรงโน้มถ่วง และอากาศ
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นปกติมนุษย์เพียงแค่อาศัยเครื่ องมือเพื่อเข้าไปศึกษาสิ่ งที่มีอยู่เท่านั้นซึ่งเป็ นมุมมองที่ได้รับความ
นิ ย มจากการศึ ก ษาแบบวิ ท ยาศาสตร์ (Science) ขณะที่ ส านั ก ที่ ส อง เชื่ อ ว่ า ไม่ มี ค วามจริ งบนโลก (AntiFoundationalism) โดยปราศจากการทาความเข้าใจของมนุษย์ผ่านการตีความและให้เหตุผลจากสังคม (Socially
Constructed) ยกตัว อย่ า งเช่ น วัฒ นธรรม ประเพณี ค วามดี ค่ า นิ ย ม อุ ด มการณ์ และใช้วิ เ คราะห์ ใ นมุ ม มอง
ปรากฎการณ์ทางสังคม ผลกระทบของเหตุกาณ์ทางสังคมที่ส่งผลถึงพฤติกรรมแต่ละบุคคล รวมไปถึงกฎระเบียบ
ในทางสังคม (Simon Lohse, 2016) การตั้งต้นที่ภววิทยามีความสาคัญอย่างมากเพราะช่วยให้เข้าใจพื้นฐานของ
การศึกษาสิ่ งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ความแตกต่างทางการศึกษาของทั้งสองสานักจึงเป็ นอิสระในการแสวงหาความรู ้
ล าดับ ต่ อไปผูเ้ ขีย นจะกล่ าวถึ งญาณวิ ทยา (Epistemology) และวิ ธีวิย า (Methodology) ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อมโยงกับ
ภววิทยา (Ontology) อย่างกลมกลืนและไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ญาณวิทยา (Epistemology)
หากพูดถึงปรัชญาสังคมศาสตร์ แล้วนั้นส่ วนสาคัญที่มีความเนื่ องจากภววิทยาคือญาณวิทยาบทความ
ฉบับนี้ผเู ้ ขียนจะกล่าวถึงการแสวงหาความรู ้ทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นที่ได้รับอิทธิ พลผ่าน 3 สานักหลัก ประกอบ
ไปด้วย สานักปฏิ ฐานนิ ยม (Positivism) สานักสัจนิ ยม (Realism) และสานักตี ความ (Interpretative) โดยแต่ละ
แนวทางมีเอกลักษณ์ของการค้นหาความรู ้แตกต่างกันซึ่งเป็ นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยภายใต้วิธีการที่กลุ่มของตนเอง
ยึดถือ
สานักปฏิฐานนิยม (Positivism) อิทธิ พลทางการศึ กษาของสานักปฏิ ฐานนิ ยมเริ่ มก่ อตัวขึ้นในปี ค.ศ.
1920 ในกลุ่มนักวิชาการชาวออสเตรี ยซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นนักปรัชญามหาวิทยาลัยเวียนนาจึงมีการเรี ยกกลุ่มตนเองว่า
“ชมรมเวียนนา” (Vienna Circle) ภายหลังสมาชิ กส่ วนหนึ่ งได้ล้ ี ภยั ไปยังประเทศตะวันตกทาให้ก ารแสวงหา
ความรู ้แบบปฏิฐานนิยมได้เริ่ มเป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้นจนกลายเป็ นมาตรฐานทางการศึกษาของปรัชญาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติในสังคมตะวันตก ซึ่งมีรากฐานมาจากสานักประจักษ์นิยม (Empiricism) จุดเน้นสาคัญของการศึกษาคือ
การอธิ บายโดยอาศัยกฎหรื อหลักการทั่วไป (Law or Generalization) ที่ สามารถพิสูจน์สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งได้ภายใต้
เงื่อนไขของการศึกษาแต่ไม่ถูกจากัดด้วยเวลาหรื อสถานที่ในการอธิบายจึงเป็ นที่มาของวิธีการอธิบายโดยอาศัยกฎ
ที่ประกอบไปด้วยตัวอธิบายและปรากฎการณ์ที่ถูกอธิบาย (อนุสรณ์ ลิ่มมณี , 2561)
คุณลักษณสาคัญของสานักปฏิฐานนิยมสามารถแบ่งได้เป็ น 7 ข้อ ดังนี้ 1. ให้ความสาคัญกับหลักฐาน
ที่ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้จ ากประสาทสั ม ผัส ทั้ง ห้ า (ตา หู จมู ก ลิ้ น มื อ ) และไม่ เ ชื่ อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตเห็ น ได้
2. เน้ น การพิ สู จ น์ ส มมุ ติ ฐ านหรื อ ทฤษฎี แ ละต้อ งสามารถบอกได้ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น สอดคล้อ งหรื อ ขัด แย้ง กับ
ปรากฎการณ์ที่สังเกตเห็นได้ 3. มุ่งพัฒนาสมมุติฐานหรื อกฎที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งและต้อง
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สามารถใช้ได้โดยไม่จากัดขอบเขตทางด้านเวลาและสถานที่ 4. ในขั้นตอนของการอธิ บายต้องแสดงให้เห็นถึง
การเชื่ อ มโยงระหว่ า งเหตุ กับผลภายใต้สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้น ในปรากฎการณ์ แ ละต้องเป็ นการเกิ ด ขึ้น อย่า งสม่ าเสมอ
5. เชื่อว่าวิธีการแสดวงหาความรู ้ของตนเองสาคัญที่สุด 6. สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอใน
รู ปแบบเชิ งประจักษ์ที่จะพัฒนาขอบเขตการศึกษาเข้าไปสู่ พ้ืนที่ภายในจิตใจของมนุษย์และสังคมของชี วิตที่จะ
สร้างระเบียบของการศึกษาแบบสังคมศาสตร์ 7. เมื่อมีการพัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะที่สามารถควบคุมพฤติกรรมแต่ละบุคคล กลุ่มคน และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้น้ นั จะนาพาสังคม
ไปสู่ สิ่งที่เรี ยกว่า “วิศวกรรมสังคม” (Social Engineering) เป็ นการแก้ไขปั ญหาทางสังคมโดยค้นหาระเบียบแบบ
แผนที่ เกิ ดขึ้นซึ่ งไม่แตกต่างจากการค้นหาสาเหตุและผลของปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติ (Ten Benton, & Ian
Craib, 2011)
การศึกษาในทางรัฐศาสตร์ ส่วนหนึ่ งได้รับอิทธิ ผลทางการศึกษาจากสานักปฏิฐานนิ ยมโดยเน้นไปที่
การศึกษาในเชิงพฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง และการสารวจความคิดเห็นจากการ
ดาเนินโครงการหรื อนโยบายต่าง ๆ ผ่านปัจจัยทางด้าน เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลาเนา และรายได้ โดยจะใช้วิธีการ
อธิบายแบบนิรนัย (Deductive) ผ่านสิ่ งที่ศึกษาจาก A เป็ นสาเหตุทาให้เกิด B เป็ นลักษณะของการอธิบายเหตุไปสู่
ผลเพื่อการคาดการณ์หรื อบ่งบอกแนวโน้มของสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Predict) ขณะเดียวกันคุณลักษณะสาคัญ
ดังกล่าวข้างต้นได้สะท้อนถึงมุมมองทางด้านภววิทยาแบบ Foundationalism ที่เน้นการศึกษาเชิงประจักษ์นิยมและ
ได้กลายเป็ นข้อถกเถียงสาคัญเพราะปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในทางสังคมไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็ นพลวัตดังนั้นการมุ่งเน้นสร้างกฎทัว่ ไป (General Law) เพื่อใช้อธิ บายสังคมทุกสังคมจึงไม่ใช่ทางออกที่ดี
เสมอไปของการศึกษาในทางสังคมศาสตร์
ส านั ก ตี ค วาม (Interpretative) จากอิ ท ธิ พ ลทางการศึ ก ษาของปรั ช ญาวิ ท ยาศาสตร์ (Philosophy of
Science) ที่นาไปสู่ การแสวงหาความรู ้ของสานักปฏิฐานนิยมอย่างกว้างขว้างส่ งผลทาให้นกั สังคมวิทยาส่วนหนึ่ง
ได้เริ่ มคิดค้นวิธีการศึกษาในการตีความที่เป็ นเอกลักษณ์และเรี ยกกลุ่มของตนเองว่า “ชมรมไฮเดลเบอร์ ก” (The
Heidelberg Circle) ประกอบไปด้วยนักวิชาการคนสาคัญ ได้แก่ Windleband Rickert Simmel Weber และ Lucas
เหตุผลสาคัญส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะการศึกษาในมนุษย์มี สภาพจิตใจ ความรู ้สึก รวมไปถึงความซับซ้อนทางอารมณ์
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ได้แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ งกับการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีความเที่ยงตรงของ
เหตุการณ์หรื อตัวแปรต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
สานักตีความอาจกล่าวได้ว่าเป็ นเส้นทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับสานักปฏิฐานนิยมเพราะมีภววิทยา
แบบ Anti-Foundationalism โดยไม่เชื่อว่ามีความจริ งอยูบ่ นโลกใบนี้ท้งั หมดล้วนถูกสร้างจากความรู ้สึกนึกคิดของ
มนุ ษย์นาไปสู่ ความเชื่อที่ว่าไม่มีความจริ งถูกต้องเพียงหนึ่ งเดียวความจริ ง ได้ถูกสร้างขึ้นผ่านการประกอบสร้าง
จากประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละปัจเจกบุคคล (Individual) หรื อกลุ่มของสังคม (Society) จุดเน้นนี้เองได้
กลายเป็ นจุดเด่นทางด้านญาณวิทยาของสานักตีความจุดเริ่ มต้นมาจากการศึกษาตัวบทในพระคัมภีร์ไบเบิล (Text)
เพื่อหาความหมายแท้จริ งที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ความคิด และภาษา ในเวลาต่อมาได้พฒั นาไปถึง พฤติกรรมมนุษย์
การเมือง และนโยบายสาธารณะ วิธีการตีความมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่ วน ดังนี้ 1. สิ่ งที่นามาตีความต้องมี
ความเชื่ อมโยงอย่างเป็ นเหตุผลหรื อ แบบแผนระหว่ างเป้ าหมายหลักที่ ทาการศึ กษาและสามารถสร้ างความ
น่ าเชื่ อถื อได้ 2. การหาช่ องว่างของความหมายระหว่างตัวบทหรื อการแสดงออกบางอย่าง (Action) ที่ เกิดขึ้น
ความหมายเหล่านี้ ตอ้ งไม่ใช่ การแสดงออกโดยตรงแต่เป็ นความหมายที่ ถูกซ่ อนเร่ นอยู่ภายในและถูกตี ความ
ออกมาผ่านนักวิจยั 3. ความหมายที่ถูกนามาตีความ (เอกสาร วัตถุ พฤติกรรมของมนุษย์) ย่อมมีความสาคัญกับผูท้ ี่
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เกี่ ยวข้องเสมอ (อนุ สรณ์ ลิ่ มมณี , 2561) ยกตัวอย่างเช่ น จังหวัด ก. มี ประเพณี สาคัญที่ จัดขึ้นทุกปี หากมองใน
มุมมองปกติจะเป็ นฟระเพณี ของชาวบ้านที่ถูกจัดขึ้นตามความเชื่อและความสามัคคีของผูค้ นในชุมชนแต่ถา้ หาก
ใช้วิ ธี ก ารตี ความจะพบว่ า ที่ จริ งแล้ว นั้นการรวมกลุ่ม ชาวบ้า นเกิ ดขึ้นจากแกนนาชุ ม ชนระดมชาวบ้านให้จัด
กิจกรรมดังกล่าวซึ่ งผูน้ าชาวบ้านอีกบริ บทหนึ่งเป็ นหัวคะแนนหรื อนักการเมืองให้กบั พรรค ค. ซึ่ งส่ งผลถึงความ
เชื่อมัน่ ต่อการเลือกตั้งในอนาคตด้วยเช่นกัน
โดยสรุ ปแล้วสานักตีความมุ่งศึกษาไปที่ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ตัว บท คาพูด และแนวทางของ
ปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ (IPA) ที่เป็ นการทาความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นเพื่อตีความเหตุผลและ
ผลของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง “Lived Experiences” (Abayomi Alase, 2017) ซึ่ งเป็ นการแสดงออกของมนุษย์เพื่อแสวงหา
ความหมายแท้จริ งที่ถูกแอบแฝงอยู่ภายใต้พ้ืนผิวของสิ่ งที่สามารถสังเกตเห็นได้ในเชิงประจักษ์พร้อมทั้งนาไปสู่
ข้อวิจารณ์จากสานักปฏิฐานนิยมเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนเพราะการตีความขึ้นอยู่กบั ความคิด
ของแต่ละบุคคลแม้จะเป็ นเหตุการณ์เดียวกันแต่สามารถตีความและได้ขอ้ สรุ ปที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับญาณ
วิทยาของสานักตี ความที่ ไม่เ ชื่ อ ว่ ามี ค วามจริ ง สากลอยู่จริ งความเชื่ อหรื อความจริ ง ถูกประกอบสร้ างขึ้ น จาก
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
สานักสัจนิยม (Realism) การศึกษาของสานักสัจนิยมได้รับอิทธิ พลส่ วนหนึ่งมาจากสานักปฏิฐานนิ ยม
และมีภาวิทยาแบบ Foundationalism (Paul Furlong & David Marsh, 2010) เชื่อว่าทุกสรรพสิ่ งบนโลกนั้นมีอยูจ่ ริ ง
มนุษย์มีหน้าที่เพียงแสวงหาคาตอบจากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการสังเกตวัตถุหรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่สามารถรับรู ้ได้
จากประสาทสัมผัสทั้งห้าเช่นเดียวกับความเชื่อของสานักปฏิฐานนิ ยมแต่สานักสัจนิยมมีความแตกต่างตรงที่ให้
ความสาคัญกับสิ่ งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นหรื อรับรู ้ได้จากประสาทสัมผัสด้วยเช่นกัน เพราะนักสัจนิยมเชื่อว่าการ
ค้น หาความจริ ง ไม่ ไ ด้มี เ พี ย งสิ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น ได้อ ย่า งเป็ นรู ป ธรรมเท่ า นั้น (เอกพลณั ฐ ณั ฐ พัท ธนัน ท์ , 2561)
ยกตัวอย่างเช่น แรงโน้มถ่วง เชื้อไวรัส และความเชื่อเรื่ องโลกทรงกลม ทั้งหมดนี้หากใช้ความคิดแบบสานักปฏิ
ฐานนิยมในยุคสมัยที่ปราศจากเครื่ องมือเพื่อใช้พิสูจน์ความเชื่อดังกล่า วจะไม่ได้การยอมรับอย่างสิ้ นเชิงเพราะไม่
สามารถพิสูจน์ได้ในเชิ งประจักษ์แต่นกั สัจนิ ยมจะมุ่งแสวงหากลไกที่ ก่อให้เกิดหรื อกลไกอื่น ๆ ที่หลบซ่ อนอยู่
ภายใต้ปรากฎการณ์และใช้วิธีการอธิ บายไปยังปั จจัยหรื อองค์ประกอบซึ่ งทาให้เกิดปรากฏการณ์ดงั กล่าว โดยนัก
สัจนิยมให้ความสาคัญกับความเป็ นจริ งที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้กลไกและแบ่งความเป็ นจริ งออกเป็ น 3 ระดับที่สาคัญ
ดังนี้ 1. โลกคือสถานที่ของความเป็ นจริ งซึ่ งถูกประกอบขึ้นจาก “กลไก” (Mechanism) ที่มีพลังบางอย่างซ่อนอยู่
และรอการแสวงหาความจริ ง 2. ในระดับของเหตุการณ์หรื อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นมีระดับของความแท้จริ งอยู่
หลายส่วนประเด็นสาคัญที่สุดคือ “เหตุการณ์สาคัญ” ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ที่นกั วิจยั ศึกษา 3. เหตุการณ์สาคัญ
ที่เกิดขึ้นต้องเป็ นส่ วนประกอบย่อย ๆ (Subset) ของเหตุการณ์หลักที่นักวิจยั ต้องการศึกษา (Ten Benton, & Ian
Craib, 2011)
หากมองย้อนกลับมายังปรากฏการณ์ ทางสังคมจะพบว่ามี หน่ วยของการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
คล้ายกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเพราะถูกประกอบสร้างขึ้นจากเหตุและผลแต่สภาพสังคมในความเป็ นจริ งมี
ความซับซ้อนทางอารมณ์โดยเฉพาะบริ บทของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้าง
ของการต่อรองทางด้านอานาจซึ่งเปรี ยบเสมือนกับกลไกที่คอยกากับและขับเคลื่อนสังคมภายใต้การค้นหาคาตอบ
จากสิ่ งที่นกั วิจยั มุ่งศึกษาสานักสัจนิยมจึง มักจะใช้หน่ วยการวิเคราะห์ที่กว้างกว่าแค่ระดับบุคคล ยกตัวอย่างเช่น
ระดับชนชั้น เศรษฐกิจ สังคมโลก และระบบการเมือง โดยมีวิธีการอธิ บายที่สาคัญ 3 ขั้นตอน ส่ วนแรก ขั้นตอน
การวิเคราะห์ต้องแสดงให้เห็นถึงกลไกที่เชื่ อมโยงระหว่างเหตุผล ตัวแปร และปั จจัยต่าง ๆ ที่ นาไปสู่ การเกิด
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ปรากฏการณ์ ส่ วนที่สอง ทฤษฎี (Theory) มีหน้าที่สาคัญคือเป็ นแนวทางในการศึกษาตามกรอบของการค้นคว้า
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือภายใต้กลไกส่ วนที่สาม เมื่อนักวิจยั ได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการจากัดทฤษฎีที่ไม่สามารถระบุความเชื่อมโยงไปสู่ กลไกได้เพราะไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ
ให้เหลือเพียงแต่ทฤษฎีที่สามารถอธิบายกลไกได้อย่างสมดุลและเป็ นเหตุเป็ นผล (อนุสรณ์ ลิ่มมณี , 2561)
กล่าวโดยสรุ ปสานักสัจนิยมให้ความสาคัญกับโครงสร้างและกลไกที่ถูกซ่ อนอยู่ภายใต้ปรากฎกาณ์ที่
เกิดขึ้นและให้ความสนใจกับสิ่ งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าแต่สามารถรับรู ้ได้ว่ามีอยู่จริ ง
หากสามารถพิสูจน์ได้ดว้ ยเหตุและผลซึ่ งแตกต่างจากสานักปฏิฐานนิยมที่มุ่งเน้นกับหลักฐานเชิงประจักษ์รวมไป
ถึงการเกิดขึ้นรู ปแบบซ้ า ๆ ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขณะเดียวกันสานักสัจนิยมจะไม่รีบด่วนสรุ ปเพียงแค่มี
การเกิดขึ้นอย่างเป็ นแบบแผนแต่จะยังตั้งคาถามกลับไปว่ายังมีตน้ เหตุหรื อปั จจัยอื่นอีกหรื อไม่ที่ส่งผลให้เกิ ด
เหตุการณ์ น้ ันขึ้นอีกหากมองย้อนกลับมายังเหตุการณ์ ในทางสังคมจะพบว่าความจริ งที่ เกิ ดขึ้น มี หลากหลาย
รู ปแบบ ยกตัวอย่างเช่น นาย A กับ นางสาว B เป็ นเพื่อนรุ่ นพี่ในสถานที่ทางานเดียวกันเพียงพื้นผิวเปลือกนอกแต่
ถ้าหากมองกลับไปยังบริ บทในเชิงครอบครัวและกลุ่มเพื่อนจะพบว่าความสัมพันธ์ท้งั สองเป็ นไปในลักษณะชูส้ าว
เพราะนาย A เป็ นหัวหน้านางสาว B และมีครอบอยูแ่ ล้วแต่เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในสถานที่ทางานจาก
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
วิ ธี วิ ท ยา (Methodology) จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้า งต้ น เกี่ ย วกับ ภววิ ท ยา (Ontology) และญาณวิ ท ยา
(Epistemology) ส่วนต่อไปผูเ้ ขียนจะกล่าวถึงคือวิธีวิทยา (Methodology) เป็ นเทคนิคหรื อวิธีในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อนาข้อมูลที่ ได้รับจากการจัดเก็บข้อมูลภายในหัวข้อวิจยั นามาใช้วิเคราะห์ เพื่อแสวงหาข้อสรุ ป ที่ก่อให้เกิด
การยอมรับในทางวิชาการวิธีวิทยาในศาสตร์ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนหลัก ดังนี้ การทดลองควบคุม
การทดลองแบบควบคุมที่ได้รับการดัดแปลง วิภาษวิธีและการสนทนา รวมไปถึงอรรถปริ วรรตและวิภาษวิ ธี
(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2559) วิธีวิทยาทั้งหมดนี้ นาไปสู่ เทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่แตกต่างกันระหว่าง
งานวิจยั เชิงคุณภาพ และวิจยั เชิงปริ มาณ
งานวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ได้รับอิทธิ พลทางการศึกษาจากปฏิฐานนิยมที่เน้นการเก็บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ การเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม ข้อมูลเชิงสถิติ และการทดลอง เพื่อแสวงหาการคาดการณ์
(Predict) สิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรื อสร้างทฤษฎีใหม่ในการทาความเข้าใจโลกใช้วิธีการอธิบายเหตุผลเชิงนิรนัย
(Deductive Reasoning) โดยมีข้ นั ตอนที่สาคัญดังนี้ การเลือกหัวข้อ การกาหนดปั ญหา การทบทวนวรรณกรรม
การตั้งสมมติฐานการวิจยั การออกแบบงานวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั
งานวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่ งอิทธิ พลถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ในปัจจุบนั
งานวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) มีรากฐานมาจากปรากฎการณ์นิยมเพราะเชื่อว่าสังคมของมนุษย์มีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถสร้างกฎหรื อทฤษฎี ที่เป็ นสากลได้ ดงั นั้นงานวิจยั เชิ งคุณภาพนักวิจยั
จะต้องใช้ประสบการณ์หรื อเทคนิควิธีการเพื่อเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลเน้นไปที่ การสัมภาษณ์
การสังเกต (แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม) การใช้ขอ้ มูลเอกสาร และการทาแบบสอบถามปลายเปิ ดอีกทั้งใช้
วิธีการอธิบายเชิงอุปนัย (Inductive Reasoning) โดยมีข้นั ตอนที่สาคัญดังนี้ การกาหนดปัญหางานวิจยั การทบทวน
วรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ สร้างข้อสรุ ปผลการวิจยั ซึ่ งงานวิจยั เชิ งคุณภาพ
ส่วนใหญ่นิยมใช้ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ อย่างกว้างขว้าง (แววดาว พรมเสน, 2554)
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จากสิ่ งที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ น าเสนอทั้ งในส่ วนของภววิ ท ยา (Foundationalism, Anti-Foundationalism)
ญาณวิทยา (สานักปฏิ ฐานนิ ยม สานักสัจนิ ยม สานักตี ความ) และวิธี วิทยา (งานวิจัยเชิ งคุณภาพ งานวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ) จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจนที่ส่งผลถึงวิธีการแสวงหาความรู ้ภายใต้หวั ข้อที่จะศึกษา

4. การแสวงหาความรู้ ทางสั งคมศาสตร์ กบั ปรากฎการณ์ ทางการเมือง: กรณีศึกษาตาบลจัดการ
สุ ขภาพ
จากปรั ช ญาสั ง คมศาสตร์ ท้ ัง ในส่ ว นของ ภววิ ท ยา ญาณวิ ท ยา และวิ ธี วิ ท ยา ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของแต่ละส่ วนนั้นได้นาไปสู่ วิธีการแสวงหาความรู ้ที่แตกต่างกันภายใต้ประเด็นการศึกษาต่าง ๆ
โดยผูเ้ ขียนเลือกมองผ่านกรณี ศึกษา “ตาบลจัดการสุ ขภาพ”2 เพื่อชี้ให้เห็นถึงรู ปแบบการศึกษาที่มีอยูเ่ ดิมและสิ่ งที่
ยังขาดหายไปจากประเด็นการศึกษาดังกล่าว
จากการศึกษางานวิชาการเบื้องต้นที่มีอยู่ในปั จจุบนั (วิทยานิพนธ์ งานวิจยั บทความวิชาการ) สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน กลุ่มแรกเป็ นงานที่ได้ รับอิทธิพลจากสานักปฏิฐานนิยม ได้แก่ สมเกียรติ ออกแดง (2554)
เรื่ อง “การประยุกต์ใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของแกนนาภาคีเครื อข่าย
สุ ขภาพในการพัฒนาตาบลจัดการสุ ขภาพ อาเภอเขวาสิ นริ นทร์ จังหวัดสุ รินทร์ ” สรชัย หลาสาคร (2562) เรื่ อง
“ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การขับเคลื่อนการดาเนินงานตาบลจัดการสุ ขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร” ชุลีลกั ษณ์ หนู
เสน (2557) เรื่ อง “การปรั บปรุ งคุณภาพการดาเนิ นงานตาบลจัดการสุ ขภาพโดยการเที ยบรอยคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด” เกษร แถวโนนงิ้ว และคณะ (2561) เรื่ อง “การประเมินตาบลจัดการสุ ขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข
ปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็ งท่อน้ าดี เขตสุ ขภาพที่ 7” และวารุ ณี เปรมสิ งห์ (2562) เรื่ อง “การพัฒนา
รู ปแบบการดาเนินงานตาบลจัดการสุ ขภาพแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ตาบลหนองแวง อาเภอ
นิ คมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” จากงานศึกษาทั้ง 5 ชิ้ น มี คุณลักษณะสาคัญที่เป็ นจุดร่ วมคือเป็ นงานวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) เน้นใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษานั้น
มักจะมีจานวนมากโดยได้ขอ้ สรุ ปไปในทิศทางเดียวกันต่อการดาเนินโครงการตาบลจัดการสุ ขภาพส่ งผลกระทบ
เชิงบวกให้กบั ระบบสุ ขภาพในชุมชนผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง
ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ รวมไปถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของโครงการเพื่อมุ่งคาดการณ์และประเมินผลการดาเนินโครงการตาบลจัดการสุ ขภาพซึ่ง
แตกต่างกันตามเขตพื้นที่ของการศึกษา กลุ่มที่สองเป็ นงานที่ได้ รับอิทธิพลจากสานักสั จนิยม ได้ แก่ ประสพ สาร
สมัคร (2557) เรื่ อง “การจัดการความรู ้และการพัฒนาการดาเนินงานตาบลจัดการสุ ขภาพดีวิถีไทยโดยการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน ตาบลบ้านแดง อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี” และสุ วรรณา เกศธนา (2562) เรื่ อง
“การมีส่วนร่ วมและพลังอานาจของแกนนาสุ ขภาพกับระดับดานเนินงานตาบลจัดการสุ ขภาพจังหวัดชัยนาท” จาก
การศึกษาของผูเ้ ขียนพบงานเพียง 2 ชิ้นที่ได้รับอิทธิ พลจากสานักสัจนิยมซึ่ งมีคุณลักษณะสาคัญที่เป็ นจุดร่ วมคือ
เป็ นงานวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) รู ป แบบการเก็ บ ข้อ มู ล เน้ น ไปที่ ก ารสั ม ภาษณ์ ป ระชากร
กลุ่มเป้าหมายประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารเป็ นหลักอีกทั้งนาข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการอธิ บายเชิง
2

กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั ทาโครงการตาบลจัดการสุ ขภาพขึ้นเพื่อป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพในระดับชุมชนโดยทางานแบบ
บูรณาการกับภาคส่ วนต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
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เหตุผลภายใต้กรอบของทฤษฎีที่นาไปสู่การตอบคาถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ผลการศึกษาที่ได้รับจากงาน
ทั้งสองชิ้ นมีความคล้ายคลึ งกันตรงที่มุ่งศึกษาเครื อข่ายภายในโครงการระหว่าง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่ อ เผยให้ เ ห็ น ถึ ง กลไก (Mechanism) ของความร่ ว มมื อ ที่ เ ป็ นการขับ เคลื่ อ นพร้ อ มทั้ง น าไปสู่
ความสาเร็ จภายใต้การดาเนินโครงการตาบลจัดการสุ ขภาพ
กล่าวโดยสรุ ปภายในประเด็น “ตาบลจัดการสุ ขภาพ” มีกลุ่มงานที่ได้รับอิทธิ พลทั้งจากสานักปฏิฐาน
นิยม (Positivism) และสานักสัจนิยม (Realism) ภายใต้วิธีวิทยาที่แตกต่างกัน ดังที่ผเู ้ ขียนได้นาเสนอไปในข้างต้น
แต่ยงั ไม่พบกลุ่มงานที่ได้ รับอิทธิพลจากสานักตีความ (Interpretative) เหตุผลหนึ่ งเป็ นเพราะรู ปแบบดังกล่าว
มักจะนิ ยมใช้ในการตีความตัวบท (Text) เป็ นหลักหากมองย้อนกลับ ไปยังงานวิจยั เชิ งคุณภาพผ่านกลุ่มงานที่
ได้รับอิทธิ พลจากสานักสัจนิยมจะยังคงมี การศึกษาอยู่อย่างจากัดรวมไปถึงรู ปแบบการศึกษาจากการวิเคราะห์ที่
ผูเ้ ขียนได้นาเสนอยังสามารถพบได้ทวั่ ไปดังนั้นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนจะนาเสนอคือการวิพากษ์นโยบาย (Critical Policy) ที่
จะช่วยพัฒนามิติทางการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
แนวทางการศึกษาด้ านวิพากษ์ นโยบาย (Critical Policy)
กระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์ถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมจากการถูกครองอานาจนาทางความรู ้
กระแสหลักที่ปราศจากการตั้งคาถามเพื่อขับเคลื่อนสังคม (วัชรพล พุทธรักษา, 2561) ไปสู่แนวทางใหม่โดยเฉพาะ
ในมุมมองของนโยบายศาสตร์ (Policy Science) การศึกษาเชิงนโยบายกระแสหลักในปั จจุบนั ได้รับอิทธิ พลจาก
สานักปฏิ ฐานนิ ยมผ่านการอธิ บายเหตุผลเชิ งนิ รนัยในรู ปแบบงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่พยายามแยกความจริ งกับ
ค่านิยมออกจากกันด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งสร้างความรู ้ที่เป็ นกลางและมุ่งพิสูจน์ถูกผิดเพื่อหาข้อสรุ ป
ทัว่ ไป แต่ในความเป็ นจริ งการตัดสิ นใจดาเนินนโยบายใดอาจเป็ นเรื่ องของการต่อสู ้ทางการเมืองระหว่างตัวแสดง
ต่าง ๆ เพื่อช่ วงชิ งการกาหนดปั ญหาที่ จะนาไปสู่ ภาคปฏิ บัติในรู ปแบบของนโยบายสาธารณะอีกทั้งเป็ นการ
ตอบสนองต่อกลุ่มผลประโยชน์ของตนเองอีกนัยหนึ่งนโยบายสาธารณะจึงเป็ นผลผลิตทางสังคมด้วยเช่นกันใน
การวิเคราะห์นโยบายเชิงวิพากษ์จึงควรให้ความสาคัญกับกระบวนการกาหนดนโยบายและการนิยามปัญหาผ่าน
องค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน ประการแรก พิจารณาถึงที่มาของประเด็นปัญหานโยบายในลักษณะของการทาความ
เข้าใจว่าได้รับการตีความเป็ นปั ญหาสังคมหรื อปั ญหาเชิ งนโยบาย ประการที่สอง พิจารณาการถึงประเด็นการ
เคลื่อนตัวของนโยบายที่อาจถูกกดทับไว้ดว้ ย ประเด็นทางการเมือง นโยบายทางการเมือง และนโยบายสาธารณะ
เพื่อเผยให้เห็นถึงค่านิ ยมหรื ออุดมการณ์ที่ถูกซ่ อนไว้ในการดาเนิ นนโยบายซึ่ งจะต้อ ง วิเคราะห์ วิพากษ์ ในเชิง
เหตุผลให้เห็นถึงความเชื่อมโยงภายใต้กลไกของนโยบายสาธารณะ โดยแนวทางการวิพากษ์นโยบายในปัจจุบนั มี
การศึกษาอยูอ่ ย่างแพร่ หลาย ยกตัวอย่างเช่น แนวคิดทฤษฎีการวิพากษ์ของกลุ่มผูศ้ ึกษากรัมชี (Gramscian) แนวคิด
ทฤษฎีการวิพากษ์ของกลุ่มผูศ้ ึกษาฮาร์ เบอร์ มาส (Habermasian) แนวคิดทฤษฎีการวิพากษ์ของกลุ่มผูศ้ ึกษาฟูโกต์
(Foucauldian) และแนวคิดทฤษฎีการวิพากษ์ของกลุ่มผูศ้ ึกษาฟริ เบียร์ (Flyvbjergian) (กมเลศ โพธิกนิษฐ, 2559)

6. สรุป
การท าความเข้า ใจปรั ช ญาสั ง คมศาสตร์ ควรเริ่ ม ต้มจากองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 3 ส่ วน คื อ ภววิ ท ยา
(Ontology) ทั้งในมุมมองแบบ Foundationalism เชื่อว่าทุกสรรพสิ่ งนั้นมีอยู่จริ งมนุษย์มีหน้าที่เพียงค้นหาความรู ้
จากการมี อ ยู่ข องธรรมชาติ (ส่ ง อิ ท ธิ พ ลถึ ง สานักปฏิ ฐ านนิ ย มและสานักสั จ นิ ย ม) ขณะที่ มุ ม มองแบบ AntiFoundationalism ไม่เชื่อว่ามีความจริ งอยูบ่ นโลกใบนี้ท้งั หมดล้วนถูกสร้างจากความรู ้สึกนึกคิดของมนุษย์นาไปสู่
ความเชื่อที่ว่าไม่มีความจริ งถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวความจริ งได้ถูกสร้างขึ้นผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่
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ละปั จเจกบุคคล (ส่ งอิทธิ พลถึงสานักตีความ) ซึ่ งนาไปสู่ ญาณวิทยา (Epistemology) ของการแสวงหาความรู ้ ที่
แตกต่างกันของสานักปฏิฐานนิยม สานักสัจนิยม และสานักตีความที่ได้ส่งอิทธิพลถึงวิธีวิทยา (Methodology) ใน
การศึกษาทั้งเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริ มาณ
จากความสัมพันธ์ของ ภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา ผูเ้ ขียนได้มุ่งเน้นการศึกษาไปที่ “ตาบลจัดการ
สุ ขภาพ” จึงได้พบว่าปัจจุบนั การศึกษาประเด็นดังกล่าวยังคงมีขอบเขตการศึกษาอยูอ่ ย่างจากัดงานศึกษาส่ วนมาก
ได้รับอิทธิ พลจากสานักปฏิฐานนิยมในรู ปแบบงานวิจยั เชิงปริ มาณขณะที่กลุ่มงานที่ได้รับอิทธิ พลจากสานักสัจ
นิยมในรู ปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพมีการศึกษาเพียงบางส่ วนและรู ปแบบการวิ เคราะห์สามารถพบได้ทวั่ ไปจาก
หัวข้อการศึกษาอื่น ๆ ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงมุ่งนาเสนอการศึกษาเชิงวิพากษ์นโยบาย (Critical Policy) ที่ให้ความสาคัญ
กับการเกิดขึ้นของนโยบายสาธารณะหรื อทิศทางการขับเคลื่อนของนโยบายสาธารณะที่อาจถูกกดทับไว้ดว้ ยปัจจัย
บางอย่างและไม่ได้ถูกตั้งคาถามกับการเกิดขึ้นของนโยบายเพื่อช่วยส่ งเสริ มมิติทางการศึกษาทางด้านนโยบาย
ศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
มุมมองเชิงวิพากษ์ (Critical) สามารถใช้ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่จากัดเพียงแค่ดา้ นนโยบายศาสตร์
เท่านั้นแต่ยงั คงต่อยอดและนาไปใช้กบั ประเด็นทางสังคมหรื อปรากฎการณ์ทางสังคมเพื่อเป็ นการตั้งคาถามพร้อม
กับ วิ พ ากษ์ล งไปบนโครงสร้ า งทางสั ง คมแบบเก่ า ซึ่ ง จะน าไปสู่ ร ะเบี ย บหรื อ วิ ธี คิ ด แบบใหม่ ที่ พ ฒ
ั นาความ
หลากหลายทางความรู ้มากยิ่งขึ้น
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ความคิดเห็นของประชาชนต่ อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
PEOPLE' S OPINION ON THE ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE
OF REPRESENTATIVES CHONBURI PROVINCE DISTRICT 2
ร.ต.ธนวัฒน์ ภาวสุ ทธิ์
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ศาสตราจารย์ ดร.สุ รชัย ศิริไกร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: publicadsripatum@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2 และ 2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2 จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ต่อเดือน และการศึ กษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์ เลื อกตั้งในเขต 2 จังหวัดชลบุรี จานวน 399 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test และ F-test (One-Way ANOVA) ผล
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี เขต 2 จาแนกตาม เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งไม่
แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่ อาชีพ และ รายได้ ต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็น / การเลือกตั้ง / สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

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. บทนา
ประชาชนมีความหวังกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่ได้รับเลือกและหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหา บทบาท
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน การพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่
เพื่อสะท้อน ถึงการให้ความสาคัญและการเอาใจใส่ ทุกข์สุขของประชาชน เปิ ดโอกาสได้พบปะและรับฟังปัญหา
โดยตรงจากประชาชนเพื่อนาปัญหาไปแก้ไขโดยเร็ วที่สุด การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทาให้ ผูแ้ ทนสามารถดูแลทุกข์
สุ ขของราษฎรในเขตเลือกตั้งได้ทวั่ ถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีความสาคัญยิ่งต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย การลือกตั้งที่จดั ขึ้นถือเป็ นแนวทางในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันจะ
ท าให้ นานาประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจยอมรั บบทบาทของประเทศไทย จะเห็ นว่ า การ
ตัดสิ นใจในการเลือกตั้ง ผูต้ ดั สิ นใจมีความสามารถในการประเมินคุณค่า ประโยชน์ หรื อความสาคัญของทางเลือก
แต่ละอย่าง การเลือกตั้งเป็ นเครื่ องมือสาคัญของประชาชนที่จะลิขิตอนาคตของประเทศและยืนยันหลักการอานาจ
อธิ ป ไตยเป็ นของประชาชน (เบญจพร อาจวิ ชัย , 2559) ถึ ง แม้ใ นปั จ จุ บัน นี้ กฎหมายจะกาหนดบทบาทของ
ประชาชนไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ตามหาใช่ว่าประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจอย่างถี่ถว้ นในบทบาทของ
ตนเองที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนู ญนั้น ๆ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมืองของประชาชนจะมากหรื อน้อยนั้น
ย่อมสะท้อนถึงผูน้ าประเทศ ผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน รวมถึงสถานศึกษาด้วยว่ายังขาดการให้ความรู ้ทางการเมืองที่
ถูกต้องให้กบั ประชาชน ส่ วนผูท้ ี่เข้าไป เป็ นตัวแทนประชาชนยังดาเนินแนวคิดในการผูกการเมืองติดกับทุนนิยม
เอาวัตถุสิ่งของเพียงเล็กน้อย เพื่อแลกผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติอยู่เช่นเดิม จะเห็นได้อย่างชัดเจนก่อน
การเลือกตั้งแทบทุกครั้ง นัน่ ก็คือ การซื้ อเสี ยง จนกลายเป็ น ค่านิยมที่ผิด ๆ ของประชาชนไปโดยปริ ยาย ซึ่ งก่อน
การเลือกตั้งมักจะได้ยินคาพูดที่ว่า “เงินไม่มา กาไม่เป็ น” ซึ่ งโดยทัว่ ไปไม่ว่าในกรุ งเทพมหานครหรื อ ต่างจังหวัด
สิ่ ง เหล่ า นี้ จะเป็ นบทสรุ ปของประชาธิ ปไตยแบบไทย ๆ หรื อ ไม่ มี ใครคาดการณ์ ไ ด้ถึ งอย่า งไรทั้งปั จจัยด้าน
การศึกษา ด้านบทบาทของผูน้ า (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดีบุรีกุล, 2548: 66)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ของจังหวัดชลบุรี พบว่า
พฤติ ก รรมการเลื อ กตั้ง ของผูม้ ี สิ ทธิ เลื อ กตั้ง และผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรที่ สั งกัดพรรค
การเมืองต่าง ๆ จานวน 8 เขตการเลือกตั้ง มีการแข่งขันกันระหว่างผูส้ มัครที่มาจากพรรคการเมืองที่สาคัญ 3 พรรค
คือ พรรคประชาธิ ปัตย์ พรรคเพื่อไทย และพรรคพลังชล ผูม้ ี สิทธิ เลือกตั้งในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การเลื อกตั้งโดยลงคะแนนให้กับผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งที่ สังกัดพรรคการเมื องที่มีความสัมพันธ์เชิ งอุปถัมภ์ทาง
การเมืองกับกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ในการเลือกตั้งมีการใช้กลไกหัวคะแนน หัวคะแนนมีบทบาทสาคัญในการ
ชักจูงผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนให้กบั ผูส้ มัคร บรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองในระดับประเทศ
ระหว่างกลุ่มเสื้ อเหลืองกับเสื้ อแดง ความขัดแย้งดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสี ยงการเลือกตั้งของผูม้ ี
สิ ทธิเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรี มีผลทาให้เกิดพรรคพลังชล เขตการเลือกตั้ง จานวน 8 เขต ที่มีพ้นื ฐานคะแนนจัดตั้ง
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการเลือกตั้ง พรรคพลังชลได้รับการเลือก 6 ที่นงั่ จากจานวน 8 เขตการเลือกตั้ง
ในขณะที่ผสู ้ มัครจากพรรคประชาธิ ปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกพรรคละ 1 ที่นั่ง ความสาเร็ จของพรรค
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พลังชลมาจากปั จจัยสาคัญคือ ความเกรงใจที่ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งมีต่อพรรคพลังชล และความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์
ภายใต้เครื อข่ายการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี แม้ว่าผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่จะมีความนิยมในตัวนโยบายของ
พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิ ปัตย์ก็ตาม สังเกตได้จากคะแนนเสี ยงในระบบเขตเลือกตั้งที่มีความแตกต่างกับ
คะแนนเสี ยงในระบบบัญชี รายชื่ อ พฤติกรรมการเลือกตั้งของผูท้ ี่ลงคะแนนในช่องไม่ประสงค์เลือกผูใ้ ด หรื อ
โหวตโน มีผลต่อผูส้ มัครจากพรรคประชาธิ ปัตย์ (วิเชียร ตันศิริมงคล, 2555) ในการเลือกตั้งในปี 2562 ที่ผ่านมา
จังหวัดชลบุรี ได้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ น 8 เขต มีผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้ง จานวน 1,155,295 คน
แต่มีผมู ้ าใช้สิทธิ์ จานวน 818,271 คน คิดเป็ น 70.83% จานวนผูไ้ ม่เลือกผูส้ มัครผูใ้ ด 15,155 คน คิดเป็ น 1.85%
จานวนบัตรเสี ย 39,811 ใบ คิดเป็ น 4.87% จะเห็นได้ว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ประชาชนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่ วน
ยังไม่ให้ความสนใจในการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ส่ งผลให้ผไู ้ ม่มาใช้สิทธิ์ ไม่เต็ม 100 % และยังทาให้มีบตั รเสี ยเป็ น
จานวนมาก แสดงให้เห็นว่าผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งในจังหวัดชลบุรียงั ขาดแรงจูงใจในการเลือกตั้ง ฉะนั้นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการเลือกตั้งควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และชี้แจงผลเสี ย
ในการไม่ไปเลือกตั้งในแต่ละครั้ง (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดชลบุรี, 2562)
จากที่กล่าวมา ผูศ้ ึกษาในฐานะผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใน จังหวัดชลบุรี เขต 2 มีความ
สนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 2 เพื่อนา
ผลการศึกษาที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนในการเลือกตั้งในครั้งต่อไป

2. วัตถุประสงค์
(1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
(2) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือน
(3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการตัดสิ นใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี
เขต 2

3. ทบทวนวรรณกรรม
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2 ได้แก่ ทวี เลรามัญ (2550) สงวน คารศ (2551) ธรณิ ศวร์ จิตขวัญ
(2552) อรสา หนู กระแสร์ (2557) และ พิสิทธิ์ อุดชาชน และคณะ (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น
ความคิดเห็นการแสดงออกที่เกิดจากความรู ้สึกภายในต่าง ๆ ซึ่งความรู ้สึกภายในนั้นอาจเป็ นเพียงเจตคติหรื อความ
เชื่อหรื อความนิยม เจตคติความเชื่อ โดยพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะของ
ผูส้ มัคร ด้านการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง ด้านนโยบายของผูส้ มัคร ด้านพรรคที่สังกัดของผูส้ มัคร ด้านสื่ อบุคคลที่
มีอิทธิ พลต่อการเลือก และงานวิจยั ที่ระบุว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการเลือกตั้ง พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ และรายได้ ยังมีผลและอาจไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ได้แ ก่ นภาพร หมื่ น จง (2559) พัน ต ารวจโทหญิ ง ชุ ติ ม า ศิ ริ เ มธาวี (2560) ลักคนา ถู ร ะบุ ต ร และ บัญ ชา
วิทยอนันต์ (2560) ดังนั้น เพื่อนาข้อค้นพบดังกล่าวมาทดสอบซ้ า ผูว้ ิจยั จึงกาหนดสมมติฐานการศึกษาวิจยั คือ
ประชาชนที่ มี เ พศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ต่ อ ที่ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแตกต่างกัน จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรู ปภาพที่ 1
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ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน

4. วิธีการวิจัย
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ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2 ดังนี้
(ยงยุทธ พงษ์ศรี , 2561)
1. ด้านคุณลักษณะของผูส้ มัคร
2. ด้านการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง
3. ด้านนโยบายของผูส้ มัคร
4. ด้านพรรคที่สังกัดของผูส้ มัคร
5. ด้านสื่ อบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์ เลือกตั้งในเขต 2 จังหวัดชลบุรี จานวน 109,704
คน คานวณขนาดตัวอย่างได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรโดยกาหนดความ
เชื่อมัน่ ที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสู ตรสาเร็ จของ Taro Yamane (Yamane,1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 399 คน ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการสุ่ มเก็บแบบสอบถามตามรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งใน
เขต 2 จนครบตามจานวน
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ลักษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใน 5 ด้าน จานวน 30 ข้อ
ระดับความคิดเห็นเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ามี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
จ านวน 30 ข้อ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น 0.945 เก็บ แบบสอบถาม ช่ วงวัน จัน ทร์ -วัน ศุ กร์ เวลา 16.00-17.00 น. และ
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 09.00-11.00 น. และ 15.00-18.00 น . ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเองจนครบทุกฉบับ
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติบรรยายที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณี ตวั แปรสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนเป็ นเพศหญิง จานวน 218 คน มีอายุ 18-25 ปี ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพค้าขาย และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
5.2 ความคิ ด เห็ นของประชาชนต่อ การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จัง หวัด ชลบุรี เขต 2 พบว่ า
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.04, S.D. = 0.24) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านนโยบายของผูส้ มัคร (x̅ = 3.53, S.D. = 0.46) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน
คือ ด้านการรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้ง (x̅ = 3.50, S.D. = 0.47) ด้านสื่ อบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อก ( x̅ = 3.11,
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S.D. = 0.73) และด้านพรรคที่สังกัดของผูส้ มัคร( x̅ = 2.73, S.D. = 0.60) ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คือ ด้าน
คุณลักษณะของผูส้ มัคร (x̅ = 2.35, S.D. = 0.40) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
ความคิดเห็นของประชาชนต่ อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ระดับความคิดเห็น
ราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
x̅
S.D.
แปลผล
1.ด้านคุณลักษณะของผูส้ มัคร
2.35
0.40
น้อย
2.ด้านการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง
3.50
0.47
ปานกลาง
3.ด้านนโยบายของผูส้ มัคร
3.53
0.46
มาก
4. ด้านพรรคที่สังกัดของผูส้ มัคร
2.73
0.60
ปานกลาง
5.ด้านสื่ อบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือก
3.11
0.73
ปานกลาง
รวม
3.04
0.24
ปานกลาง
5.3 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2 พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้ง
ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ส่ วนอาชี พ และรายได้ แตกต่ างกัน มี ค วามคิ ดเห็ นต่อ
การเลือกตั้งแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
โดยรวมและรายด้าน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
รายด้าน
1. ด้านคุณลักษณะของผูส้ มัคร
2. ด้านการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง
3. ด้านนโยบายของผูส้ มัคร
4. ด้านพรรคที่สังกัดของผูส้ มัคร
5. ด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือก
โดยรวม

เพศ

t

อายุ

F

การศึกษา

F

อาชีพ

F

รายได้ ต่อ
เดือน

F

.47
.28
.67
.34

.39
.31
.61
.38

.22
.48
.19
1.07

.37
.19
.03*
.27

.61
1.17
.27
1.11

.11
.07
.04*
.27

.25
1.18
.14
.01*

.01*
.11
.00*
.04*

.54
.29
.66
2.97

.00*
.09
.31
.01*

.51

.27

.20

.14

.13

.14

3.02

.07

1.47

.02*

1.55

.21

1.84

.12

2.14

.08

3.11

.03

3.21

.02

*แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องนี้มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชลบุรี เป็ นเมืองอุตสาหกรรม ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญกับอาชีพและรายได้มากกว่าการเมือง
2. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทาให้ความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต่างกัน ดังนี้
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2.1 ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ เลือกตั้ง ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ประชาชนมีสิทธิเสรี ในการแสดงความคิดเห็นต่อการเมืองได้อย่างเสรี โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับงาน ลักคนา ถูระบุตร และ บัญชา วิทยอนันต์ (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ส.ส.) กรณี ศึกษา อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ต่างกันมี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กตั้ง สภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส) กรณี ศึ ก ษา อ าเภอโนนไทย จัง หวัด
นครราชสี มา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงาน นภาพร หมื่นจง (2559) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดระยอง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2559 ผล
การเปรี ยบเที ย บ พบว่ า เพศ อายุ ต่ า งกั น โดยภาพรวมไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ การตั ด สิ นใจเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดระยอง
2.2 ประชาชนที่มี อาชี พ และ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งแตกต่ างกัน
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากประชาชนที่ มี อ าชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ นต่ างกัน ต่ า งก็ มี ก ารตัด สิ น ใจในการเลื อ กตั้ง ผูส้ มัค ร
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่สังกัดในพรรคที่ต่างกัน ซึ่ งแต่ละคนก็จะมีคุณสมบัติ ความสามารถ หรื อเป็ นที่ยอมรับ
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่ วนตัว ก็ตอ้ งการให้ บุคคลที่ตนชื่นชอบได้รับการเลือกตั้ง เพื่อเข้า
ไปดารงตาแหน่ งสาคัญ ที่ สามารถตอบสนองนโยบาย และให้ความช่ วยเหลื อหรื อเอื้อ กับอาชี พของตนจาก
แนวนโยบายของพรรค สอดคล้อ งกับ งาน ทัศ นี ย ์ ปิ ยะเจริ ญ เดช (2559) ได้ศึ กษาวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรจัง หวัด เพชรบุ รี : ศึ ก ษาในห้ ว งเวลา ปี พ.ศ.2559 ผลการ
เปรี ยบเทียบพบว่า อาชี พ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสิ นใจต่อการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงาน นภาพร หมื่นจง (2559) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดระยอง : ศึกษาในห้วงเวลาปี
พ.ศ. 2559 ผลการเปรี ย บเที ย บ พบว่ า อาชี พ ต่ างกัน โดยภาพรวมมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัด ระยอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.ข้อเสนอแนะต่อการตัดสิ นใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 2
ควรมีสิทธิ์ เข้าไปสังเกตการณ์ใกล้ๆกับหน่วยเลือกตั้งได้ ควรมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดในคืน
สุ ดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ควรมีรางวัลนาจับผูท้ ี่ขายสิ ทธิ์ ขายเสี ยง ควรมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่
ชาวนา และจะต้องสามารถผลักดันให้เป็ นจริ ง

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีนโยบายส่งเสริ มความรู ้ดา้ นประชาธิปไตยให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะสิ ทธิของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยและรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. ควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ร่ วมกิจกรรม ร่ วมเสนอแนะด้านต่าง ๆ
ทางการเมือง
3. ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ในตัวผูส้ มัครมากกว่าการได้รับการเอื้อประโยชน์อื่น
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผูส้ มัครหรื อหัวคะแนนและรณรงค์ให้ประชาชนรู ้ถึงข้อเสี ยในการซื้อสิ ทธิขายเสี ยง
อย่างสม่าเสมอ
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4. ควรสร้างความตระหนักในการไปใช้สิทธิใช้เสี ยงมากยิ่งขึ้น และควรมีการตรวจสอบ รายชื่อ
ก่อนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง
5. ควรสร้างความร่ วมมือกับประชาชน การเสริ มสร้างประชาชนในกิจกรรมการปกครอง ท้องถิ่น
คอยเป็ นหูเป็ นตา คอยตรวจสอบ หากพบการทุจริ ตในการเลือกตั้ง ให้แจ้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบทันที
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจยั เชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง โดยเก็บข้อมูลแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่ม ในชุมชนกับผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้ง
2. ควรทาการวิจยั พิจารณาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกตั้ง เช่น ศาสนา ความรู ้สึกต่อ
การเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาตัวแปรความสัมพันธ์ต่อไป
3. ควรทาการวิจยั ในแง่ของพฤติกรรมการเลือกตั้ง หรื อวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน
4.ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลในการตัดสิ นใจเลือกผูส้ มัคร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเขตเลือกตั้ง
อื่น ๆ
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การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของปั จจัยการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรม
ที่ดิน2) ระดับของประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ครั้ งนี้ คือ บุคลากร ข้าราชการ ในกองการเจ้าหน้าที่ จานวน 84 คนใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ
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ที่ดิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยพบว่าด้านการแสวงหาผูน้ ามีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือด้าน
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
องค์การที่จะประสบความสาเร็ จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จะต้องมีหลักการบริ หารและการจัดการ
องค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล ทั้งองค์การภาครัฐหรื อเอกชน ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารองค์การจะต้อง
มีความรู ้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริ หาร เพื่อนาพาองค์การไปสู่ ความสาเร็ จในทุก ๆ ด้าน
ในการบริ หารงานนอกจากจะต้องมีความรู ้เรื่ องการบริ หารและการจัดการแล้ว ควรมีความรู ้ความเข้าใจองค์การ
คน และการเปลี่ยนแปลงด้วย ทั้งนี้ สิ่ งสาคัญในการบริ หารจัดการ คือ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล องค์การที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพย่อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล องค์ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลย่อ มก่ อ ให้ เกิ ด ผลส าเร็ จ ส่ ง ผลดี แ ละเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์การ (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2543)
กรมที่ดินมีการปรับปรุ งการบริ หารราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลทาให้ประชาชน
เกิดความมัน่ ใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริ หารของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของบุคลากรพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยนาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG) การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) การบริ หาร
ความเสี่ ยง การควบคุมภายใน รวมทั้งการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ วิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานที่
สามารถตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว หรื อ คาดไม่ ถึ ง และปรั บ
แผนปฏิบตั ิการให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์อยูเ่ สมอ มีการนาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยอานวย
ความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในการให้บริ การประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุ งกระบวน
การทางานมีการปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การและสร้างการบูรณาการกับระบบงานอื่นๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ(กรมที่ดิน , 2560) กองการเจ้าหน้าที่ เป็ นส่ วนหนึ่งในการทางานของ
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กรมที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากาลัง การจัดโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน
การปรับปรุ งส่ วนราชการ การกาหนดตาแหน่ งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้งโอน
โยกย้าย สับเปลี่ยน การออกจากราชการ ทะเบียนประวัติ การพิจารณาบาเหน็จความชอบ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
งานข้อ มู ล บุ คคล งานสวัสดิ การ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลในการปฏิ บัติ งานราชการ การ
ด าเนิ น การคัด เลื อ กข้าราชการเข้ารั บ การศึ กษาอบรมตามหลักสู ต รที่ ส่วนราชการอื่ น จัด การให้ ข้าราชการ
ลาศึกษาต่อและจัดส่ งข้าราชการไปรับการฝึ กอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ส่ วนของประสิ ทธิ ผลในการบริ หาร
จัดการนั้นประชาชนมีความเชื่ อมัน่ ในระบบงานบริ การด้านที่ดินที่มีมาตรฐานสากลกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การประชาชนในสานักงานที่ดินสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (กรมที่ดิน, 2560)
จากงานวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ พบว่า ปั จจัย
ด้านภาวะผูน้ า วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู ้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วีระโชติ ชุณหรุ่ งโรจน์, 2560)
ทรัพยากรการบริ หาร วัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่ วมและสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร (ธณัฐพล
ชอุ่ม, 2558) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริ หารจัดการ รวมทั้งบรรยากาศ ของ
องค์กร (จิตติ กิตติเลิศไพศาล ,2551) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการบริ หาร ดังนั้น เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ ดิ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจัด การ ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่น ในระบบบริ ก ารด้า นที่ ดิ น ที่ มี
มาตรฐานสากล ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
เพื่ อ จะได้ท ราบว่ ามี ปั จจัย ใดบ้างที่ มี ความสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ผลการบริ หารจัด การของกองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ ดิ น เพื่ อ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัด การซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ของผูบ้ ริ หาร ที่ จ ะต้อ งใช้วิธีการบริ หารที่
เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของบุ ค ลากรอันจะส่ ง ผลให้ บุคลากร ข้า ราชการ ปฏิ บัติ ไ ด้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็ จให้กบั กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ศึกษาระดับของปัจจัยการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
(2) ศึกษาระดับของประสิทธิผลการบริ หารของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการบริ หารจัดการกับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ นเรื่ อ งของการกระท าใดๆ หรื อ ความพยายามใดๆ ที่ มี ค วาม
มุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระทาหรื อความพยายามจะมีประสิ ทธิผลสู งต่าเพียงใดขึ้นกับว่า
ผลที่ ได้รับนั้นตรงครบถ้วนทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใดโดยประสิ ทธิ ผลของ
องค์การเน้นไปที่ ผลรวมขององค์การ โดยเกณฑ์ของความมีประสิ ทธิ ผลขององค์การว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้
5 ด้าน คือ 1) การผลิตที่ได้ผลผลิตทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ 2) ความพึง
พอใจของสมาชิ ก 3) องค์การมี กลไกที่ ดี สามารถปรั บเปลี่ ยนการดาเนิ นงานได้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ ที่
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เปลี่ ย นแปลงไปทั้ง ภายในองค์ก ารและภายนอกองค์ก าร 4) การพัฒ นาที่ ต่ อ เนื่ อ งมี ก ารเพิ่ ม พู น ศัก ยภาพ
ความสามารถขององค์การให้เจริ ญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม5).การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด มี ค วามเหมาะสมในลัก ษณะที่ ใ ช้ ปั จ จัย ทรั พ ยากรได้คุ้ม ค่ า (Gibson, Ivancevich&Donnelly,1988)
นอกจากนี้ Arnold& Feldman (1986) กล่ าวว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์การ(OrganizationEffectiveness) หมายถึ ง
ระดับของการปฏิบตั ิงานที่องค์การคาดหวัง หรื อวางแผนไว้ สามารถบรรลุหรื อสาเร็ จลุล่วงไปได้ นอกจากนั้น
ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบขององค์ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ได้แ ก่ 1) การเจริ ญ เติ บ โตขององค์ก าร (Growth)
2) การได้มาซึ่ งทรัพยากรทางการจัดการ 3) ความสามารถในการปรับตัว 4) นวัตกรรม คือ ความสามารถของ
องค์การในการคิดสิ่ งใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ 5) ผลิตภาพการให้บริ การ และ 6) ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การบริ หาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing)
การสั่ ง การ (Leading/Directing) หรื อ อ านวยการและควบคุม (Controlling) ซึ่ ง จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ
ทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุหรื อวัตถุดิบ (Material)การจัดการ/การบริ หาร
ระบบ (Management)เครื่ อ งจัก ร (Machine) และขวัญ และก าลัง ใจของบุ ค คล (Morale) เพื่ อ น าไปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสาคัญในการบรรลุความสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผลครบถ้วน(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545)การบริ หารจัดการ สามารถกาหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งก็หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ทาหน้าที่ในการ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ และการควบคุมการทางาน เพื่อให้กิจกรรมของ
องค์กรดาเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยปั จจัยในการบริ หาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร และมีการปฏิบตั ิการสาเร็ จตามแผนที่กาหนดไว้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการค้นคว้างานวิจยั ที่มีผเู ้ คยวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ ดินเพื่อเป็ นแนวทางการวิจยั ครั้ งนี้ พบว่ามี ผลงานศึกษาวิจยั บางส่ วนที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งสามารถนามาใช้เพื่อประกอบในการกาหนดกรอบการวิเคราะห์ในส่ วนของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปั จจัยการบริ หารจัดการด้ านการกาหนดแผนและเป้ าหมายจิตติ กิ ตติ ไพศาล (2551) ศึ กษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร พบว่า การวางแผนกล
ยุทธ์เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลขององค์กร (จีรนุช สี ทา, 2559 ; แดนไชย ต๊ะวิไชย, 2561)
ปัจจัยการบริหารจัดการด้ านการแสวงหาผู้นาวีระโชติ ชุณหรุ่ งโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
ผลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า การจัดการ
ความรู ้ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน(ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล,
2560;กมลลักษณ์ ยินดียม,2556; ธณัฐพล ชอุ่ม, 2558)
ปัจจัยการบริหารจัดการด้ านการมีส่วนร่ วมของบุคลากรชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล (2560) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย พบว่าปั จจัยด้าน
ภาวะผูน้ า และด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนสามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการได้ร้อยละ 55 (ธณัฐ
พล ชอุ่ม, 2558;จีรนุช สี ทา, 2559;ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล,2560)
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ปัจจัยการบริ หารด้ านการสื่ อสารกมลลักษณ์ ยินดียม (2556) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
องค์การตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส ามารถอธิ บ ายประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารองค์ก ารของเทศบาลต าบลในพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายแดน
ประกอบด้วย ด้านการบริ หารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประสิ ทธิผลการบริ หารด้ านการเรี ยนรู้ กมลลักษณ์ ยินดี ยม (2556) ศึ กษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารองค์การตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา
พบว่าประสิ ทธิผลการบริ หารองค์การตามหลักการบริ หารจัดการที่ดีดา้ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ประสิ ทธิผลการบริ หารด้ านการเพิ่มโอกาสในการแก้ ไขปั ญหาเอกชัย ค้าผล (2558) ศึ กษาเรื่ อง
การบริ หารระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นครปฐม เขต 1 พบว่า ประสิ ทธิ ผลด้านผูม้ ีเรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบคิดสร้างสรรค์ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล อยูใ่ นระดับมาก
ประสิ ทธิผลการบริ หารด้ านการพึ่งพาตนเองชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล (2560) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ ม ชนในภาคกลางของประเทศไทย พบว่ า ประสิ ทธิ ผล
การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย ด้านการพึ่งพาตนเองได้มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ประสิ ท ธิ ผลการบริ ห ารด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรในองค์ ก รธณั ฐ พล ชอุ่ ม (2558) ศึ กษาเรื่ อ ง
การบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ปั จจัย สาคัญที่
สามารถอธิ บายประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย ทรัพยากร
การบริ หาร การมี ส่วนร่ วม และสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริ หาร(แดนไชย ต๊ะวิไชย, 2561; วีระโชติ
ชุณหรุ่ งโรจน์ , 2560;กมลลักษณ์ ยินดียม, 2556)ผูว้ ิจยั จึงนาตัวแปรเหล่านี้มาศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริ หารจัดการกับประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปร

กมลลักษณ์
ยินดียม
(2556)

แดนไทย
ต๊ะวิไชย
(2561)

จีรนุช
สีทา
(2559)

✓

✓

เอกชัย ธณัฐ
วีระโชติ
ค้าผล พลชอุ่ม ชุณหรุ่ งโรจน์
(2558) (2558)
(2560)

ชนพงษ์
อาภรณ์
พิศาล
(2560)

จิตติ
กิตติเลิศ
ไพศาล
(2551)

ปัจจัยการบริหารจัดการ
การกาหนดแผน
และเป้าหมาย
การแสวงหาผูน้ า
การมีส่วนร่ วมของ
บุคลากร
การสื่อสาร

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

ประสิทธิผลการบริหาร
การเรี ยนรู้

✓

การเพิ่มโอกาสในการ
แก้ไขปัญหา
การพึ่งพาตนเอง
การจัดการทรัพยากรใน
องค์กร

✓
✓
✓

✓

✓
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยการบริหารจัดการ
ของกองการเจ้ าหน้ าที่ กรมที่ดิน
1. การกาหนดแผนและเป้าหมายของบุคลากร
2. การแสวงหาผูน้ า
3. การมีส่วนร่ วมของบุคลากร
3.3่อสมมติ
4. การสื
สาร ฐานการวิจัย

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของกองการเจ้ าหน้ าที่ กรมที่ดิน
1. การเรี ยนรู้
2. การเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปั ญหา
3. การพึ่งพาตนเอง
4. การจัดการทรัพยากรในองค์กร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปั จจัยการบริ หารจัดการมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรม
ที่ดิน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
4.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน จานวน 84 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire)
จานวน 3 ส่ วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นแบบตรวจรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 16 ข้อ และส่ วนที่ 3 ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการ
ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด จานวน 16 ข้อตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ โดยคานวณด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ด้วยวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.898
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรและข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ระว่างวันที่ 15
สิ งหาคม –15 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 84 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติบรรยายที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Correlation)โดยกาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. ผลการวิจัย
1.ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 70.24 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.14
มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 54.76 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 48.81
2. ระดับความคิดเห็นปัจจัยการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (X̅= 4.18, S.D. = 0.28) โดยพบว่า ด้านการแสวงหาผูน้ า มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (X̅= 4.18, S.D. = 0.28)
รองลงมา คื อ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร (X̅= 4.19, S.D. = 0.35) ด้า นการก าหนดแผนและเป้ า หมาย
(X̅= 4.13, S.D. = 0.34) และด้านการสื่ อสาร (X̅= 3.97, S.D. = 0.17) ตามลาดับปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นปัจจัยการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
ข้อที่
1
2
3
4

ปัจจัยการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
ด้านการกาหนดแผนและเป้าหมาย
ด้านการแสวงหาผูน้ า
ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ด้านการสื่ อสาร
รวม

S.D.
0.34
0.39
0.35
0.17
0.28

X̅
4.13
4.22
4.19
3.97
4.18

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
3
1
2
4

3. ระดับความคิดเห็นประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.43, S.D. = 0.47) ถ้าพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปั ญหา ด้าน
การพึ่งพาตนเอง และด้านจัดการทรัพยากรในองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสู งที่สุด (X̅ = 4.44, S.D. = 0.48)
รองลงมา ด้านการเรี ยนรู ้(X̅ = 4.40, S.D. = 0.44)ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
ข้อที่
1
2
3
4

ประสิทธิผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ดิน
ด้านการเรี ยนรู้
ด้านการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา
ด้านการพึ่งพาตนเอง
ด้านการจัดการทรัพยากรในองค์กร
รวม

X̅

S.D.

แปลผล

ลาดับ

4.40
4.44
4.44
4.44
4.43

0.44
0.48
0.48
0.48
0.47

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
1
1

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริ หารจัดการกับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินพบว่า มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่ามาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยพบว่า
ด้านการกาหนดแผนและเป้ าหมาย มี ความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจั ดการของกองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ดิน สู งกว่าทุกด้านดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริ หารจัดการกับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่
กรมที่ดิน

ด้านการกาหนดแผนและเป้าหมาย
ด้านการแสวงหาผูน้ า
ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
ด้านการสื่อสาร
ประสิทธิผลการบริ หารจัดการ

ด้านการกาหนด
แผนและ
เป้าหมาย
1

ด้านการ
แสวงหาผูน้ า

ด้านการมีส่วน
ร่ วมของบุคลากร

ด้านการ
สื่อสาร

0.783**
1

0.891**
0.980**
1

0.276*
0.179
0.219*
1

ประสิทธิผล
การบริ หาร
จัดการ
0.428**
0.286**
0.345**
0.275*
1

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
6. อภิปรายผล
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินโดยรวมมีความคิด
เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก โดยพบว่ า ด้า นการแสวงหาผูน้ า มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด อาจเนื่ อ งจาก ผู ้บ ริ ห ารของกอง
การเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องหลักการบริ หาร สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับการทางาน ซึ่งส่งผลให้ผบู ้ ริ หารมีทกั ษะและความสามารถเหมาะแก่การจะเป็ นผูน้ า ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน
ดังนี้
1) ด้านการกาหนดแผนและเป้าหมายโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณา เป็ นราย
ข้อ พบว่า บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดินเห็ นว่า มี การกาหนดเป้ าหมายและทิ ศทางการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการกาหนดตัวชี้วดั ภารกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้มีการกาหนดกิจกรรม สอดรับ
กับแผนการดาเนินงานของบุคลากร และมีแนวทางในการกากับ ติดตาม และประเมินผล มีความคิดเห็นเท่ากันทุก
ข้อทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจนเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน ทาให้องค์การบรรลุผลสาเร็ จที่คาดหวังไว้ในการดาเนินงานให้เป็ นไปตามภารกิจ
2) ด้านการแสวงหาผูน้ าโดยรวมมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ ดินเห็ นว่า ผูบ้ ริ หารของท่านมี การผลักดันให้เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของการเป็ นผูน้ า ผูบ้ ริ หารของท่านมีความสามารถและทักษะความรู ้ที่ดีเหมาะแก่การจะเป็ นผูน้ า และ
ผูบ้ ริ หารของท่านมีการให้อิสระในการตัดสิ นใจแก่สมาชิ ก มีความคิดเห็นสู งเท่ากันทุกข้อทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ หารของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีความรู ้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการบริ หาร มีทศั นคติในการ
บริ หารแบบประชาธิปไตย มีการสร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมบริ หารงานในหน่วยงาน
3) ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากรโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณา เป็ นรายข้อ
พบว่า บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินเห็นว่า มีการให้คนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
เสนอ ดาเนินการในกิจกรรมของกองการเจ้าหน้าที่และมีส่วนร่ วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนนโยบาย
ในการปฏิบตั ิการประจาปี มีความคิดเห็นสู งสุ ด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินมีการทางานเป็ น
ทีม อาศัยความร่ วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและ
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4) ด้านการสื่ อสารโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บุคลากร
ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินเห็นว่า มีการเผยแพร่ ข่าวสารที่ให้เป็ นประโยชน์ มีความคิดเห็นสู งกว่า
ทุกข้อทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินมีการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ ผ่านสื่ อต่างๆ และจัด
กิจกรรมต่างๆ ทาให้บุคลากรได้รับความรู ้ที่เป็ นประโยชน์
2. ระดับความคิดเห็นประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ถ้าพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปั ญหา ด้านการพึ่งพาตนเอง และด้าน
จัดการทรัพยากรในองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของกมลลักษณ์ ยินเดียม (2556)
ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการบริ หารองค์การตามหลักการ บริ หารจัดการที่ดี : กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่
บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลการบริ หารของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริ เวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีความสาเร็ จมากซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านการเรี ยนรู ้โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บุคลากร
ข้าราชการ ในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินเห็นว่า เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระหว่างบุคลากรด้วยกัน มีความ
คิดเห็นสู งกว่าทุกข้อทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีวฒั นธรรมองค์กรที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และการทางาน
2) ด้านการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปั ญหาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ถ้าพิจารณา เป็ น
รายข้อ พบว่า บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินเห็นว่า ได้รับการปรับปรุ งและพัฒนา มีความ
คิดเห็นสู งกว่าทุกข้อ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีการปรับตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เนื่ อ งจากผลของการเปลี่ ย นแปลงอาจก่ อ ให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรของ
หน่วยงานได้
3) ด้านการพึ่งพาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สร้างงาน สร้างเงิน
สร้างคุณภาพชีวิตให้คนในบุคลากรมากขึ้น มีความคิดเห็นสู งสุ ดทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
มีการจัดระบบที่เอื้ออานวยเพื่อให้บคุ ลากรข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินสามารถดาเนินการตอบสนอง
ความต้องการของตนเองในการดารงชีวิต ความสามารถในการดารงตนอยูไ่ ด้อย่างอิสระมัน่ คง สมบูรณ์ และ
4) ด้านจัดการทรัพยากรในองค์กรโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณา เป็ นรายข้อ
พบว่า บุคลากร ข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินเห็นว่า ทาให้ควบคุมการใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่า
มีความคิดเห็นสู งกว่าทุกข้อ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน มีการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้สามารถควบคุมการใช้อย่างเพียงพอและคุม้ ค่า
4. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิ ติสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ของเพียร์ สัน ระหว่างปั จจัยการบริ หารจัดการกับ
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ามาก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.0.01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยพบว่า ด้านการกาหนดแผนและเป้าหมาย
มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน สู งกว่าทุกด้าน ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า ปั จจัยการบริ หารจัดการ ได้แก่ ด้านการกาหนดแผนและเป้ าหมาย ด้านการแสวงหาผูน้ า และด้านการมี
ส่ วนร่ วมของบุคลากร เพิ่มขึ้น ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอกชัย ค้าผล (2558) ศึกษาเรื่ อง การบริ หารระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า การบริ หารระบบคุณภาพส่ งผล
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ต่อประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตที่ระดับ 0.05

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยการบริ หารจัดการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ด้านการสื่ อสาร มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ควรมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
และควรเพิ่ ม ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เช่ น Email, Intranet อย่ า งสม่ า เสมอ อาจส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
การบริ หารจัดการของการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เพิ่มขึ้นเช่นกัน
(2) จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยการบริ หารจัดการ ด้านการกาหนดแผนและเป้าหมาย ด้านการ
แสวงหาผูน้ า ด้านการมีส่วนร่ วมของบุคลากร และด้านการสื่ อสารมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
จัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ควรมีการกาหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หารควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเน้นให้คนใน
องค์กรเข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอดาเนินการในกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่ และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร
เช่น Email, Intranet อาจส่งผลให้ประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการของการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เพิ่มขึ้นเช่นกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
(2) ควรมีการศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการในมิติอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารจัดการ
ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
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ติ ด ตามตัว (EM) 2) ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตัว
(EM)จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ประชาชนที่มารับบริ การสานักงานคุมประพฤติ
กรุ งเทพมหานคร 2 ประจาปี งบประมาณ 2562 จานวน 375 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (one-way ANOVA) ผลการวิจัย ความคิดเห็ นต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ติดตามตัว (EM)
โดยภาพรวมเห็นด้วยระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากมีความคิดเห็นลาดับ
ที่ 1 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ลาดับที่ 2 คือ ด้านประเภทของคดีที่เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว ลาดับที่ 3 คือ ด้านระยะเวลาในการควบคุม ลาดับที่ 4 คือ ด้านอุปกรณ์และระบบที่นามาใช้ในการ
ควบคุมตัว ลาดับที่ 5 คือ ด้านกฎหมายและลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านค่าใช้จ่าย ตามลาดับ การทดสอบสมมติ ฐาน
การวิจยั พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(EM) โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่น ไม่มีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็น / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว / สานักงานคุมประพฤติ
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
พระราชบัญ ญัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบับ ที่ 30) พ.ศ. 2558
ได้กาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถตรวจสอบหรื อจากัดการเดินทางของ
ผูถ้ ูกปล่อยชัว่ คราว เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม เป็ นต้น ด้วยเหตุผลนี้กรมคุมประพฤติ ได้ดาเนินโครงการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กบั
ผูก้ ระทาผิดในระบบงานคุมประพฤติเริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผูก้ ระทาผิดในระบบงานคุม
ประพฤติ ประกอบด้วยผูถ้ ูกคุมความประพฤติที่เป็ นผูใ้ หญ่ ผูถ้ ูกคุมความประพฤติที่เป็ นเด็กและเยาวชน ผูไ้ ด้รับ
การพักการลงโทษ รวมถึงผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสูจน์และผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด ซึ่ งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ติดตามตัวสามารถนามาใช้ได้กับผูก้ ระทาผิดทุกประเภทฐานความผิด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจสั่งตามกฎหมาย มีการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เป็ นเครื่ องมือแทน
การคุมขัง โดยศาลแขวงพระนครเหนื อ เป็ นหน่ วยงานนาร่ องในการใช้แทนการคุมขังในคดีขบั ขี่ยานพาหนะ
ในขณะมึนเมา ผลการทดลองพบว่าผูต้ อ้ งโทษรายแรกได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ศาลห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่
เวลา 22.00-04.00 น. ค่อนข้างเคร่ งครัด แต่จากการทดลองใช้ พบปั ญหาสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุม และ
โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง เมื่อสอบถามผูถ้ ูกควบคุมระบุว่าไม่ได้ทาผิดเงื่อนไข เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจ
เกิ ด จากความบกพร่ อ งของสั ญ ญาณในช่ วงดังกล่าว อีก ทั้ง ประเภทคดี ที่ควรนามาใช้ควรเป็ นคดี ประเภทใด
(กรมคุมประพฤติ, 2559) นอกจากนี้ในปี งบประมาณ 2562 กรมคุมประพฤติพบปัญหาในหลายกรณี เช่น สามารถ
ถอดออกจากข้อมือได้โดยไม่ตอ้ งใช้สายตัด และสามารถสวมกลับเข้าไปได้ ขณะที่ผถู ้ ูกคุมประพฤติหลายรายเกิด
อาการแพ้ มีผื่นแดง มีแผลติดเชื้อบริ เวณข้อมือ นอกจากนี้ยงั พบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดจากระบบบ่อยครั้ง (THE
STANDARD TEAM, 2562) ซึ่ ง ปั ญ หาดังกล่ า วกระทบความเชื่ อ มั่น และเกิ ดข้อ สงสั ย ถึ ง ความเหมาะสมของ
การใช้งานอย่างมาก
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความมุ่งเน้นที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(EM) กรณี ศึ ก ษาส านัก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 2 เพื่ อ ค้น หาแนวทางการพัฒ นาการน าอุ ป กรณ์
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อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการควบคุมตัวผูก้ ระทาความผิดให้เหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทยและ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ประชาชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาครั้งนีผ้ ้วู ิจัยได้ ใช้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิดเห็ น โดยไพฑูรย์ คุ้มคง (2557) ให้ความหมายของความ
คิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรู ้สึก ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยไม่จาเป็ นจะต้องเหมือนกัน
ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความรู ้ ประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้อมที่บุคคลนั้นได้รับมา ทฤษฎีความสม่าเสมอ (consistency) ตาม
แนวความคิ ด ของ เบส (1977) กล่ าวว่ า การที่ บุ ค คลมี ค วามคิ ด เห็ น อย่า งไรนั้น เกิ ด จากความสอดคล้อ งของ
องค์ประกอบของความคิดเห็นทั้งด้านความคิดความเข้าใจ ความรู ้สึก พฤติกรรมและองค์ประกอบใด เกิดความไม่
สอดคล้องขึ้นจะทาให้องค์ประกอบอื่นเปลี่ยนไปด้วยและความคิดเห็นก็จะเปลี่ยนไปความสอดคล้องเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่ความคิดกับความรู ้สึกของบุคคลสอดคล้องกัน ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่ งต่างๆ จะคงที่ แต่เมื่อใดที่ความคิด
กับความรู ้สึกเกิดขัดแย้งกัน จนถึงระดับบุคคลไม่สามารถจะทนต่อไปได้ บุคคลก็จะลดการขัดแย้งโดยการคง
ความคิดเห็นของตนไว้โดยไม่รับรู ้ขอ้ มูลใดๆ ที่จะทาให้เกิดการขัดแย้งขึ้น หรื อ แยกแยะและเลือกรับเฉพาะข้อมูล
ที่สอดคล้องกับความรู ้สึก ความคิดของตนหรื ออาจเปลี่ยนความคิดเห็นไปตามข้อมูลที่ได้รับ
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ติดตามตัว(EM) โดย ปิ ยะพร ตันณี กุล
(2559)ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการนาระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิ กส์มาใช้กบั ผูก้ ระทาผิดในประเทศไทย
โดยสรุ ปความคิดเห็ นในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านประเภทของคดี ที่เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
ติดตามตัว คดีที่เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะใช้กบั การกระทาผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกไม่นานนัก และ
มักเป็ นการกระทาผิดครั้งแรก หรื อใช้กบั ผูก้ ระทาผิดที่ได้รับโทษจาคุกมาระยะหนึ่ งแล้วและได้รับการพักการ
ลงโทษ บางประเทศยังนามาใช้ในระหว่างพิจารณาคดีด้วย กล่าวคือ ใช้กับผูไ้ ด้รับการประกันตัวในระหว่าง
พิจารณาคดีและบางประเทศนามาใช้กบั เด็กและเยาวชนที่กระทาผิด 2) ด้านอุปกรณ์และระบบที่นามาใช้ในการ
ควบคุมตัว ประเทศที่มีการใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มานาน จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปหลายรู ปแบบ
มิใช่เป็ นรู ปแบบของสายรัดข้อมือหรื อข้อเท้าพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ ที่ช่วยในการควบคุมได้ดี
ขึ้นและสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผูถ้ ูกควบคุมได้ 3) ด้านกฎหมาย ทุกประเทศที่นาอุปกรณ์ควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้แทนการลงโทษจาคุกโดยใช้ควบคู่กับการคุมประพฤติ จะมี กฎหมายออกมารองรับแทบ
ทั้งสิ้ น โดยส่ วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา หรื อ
บางประเทศจะบัญญัติเป็ นกฎหมาย 4) ด้านค่าใช้จ่าย ประเทศทางแถบยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่รับผิดชอบด้าน
ค่าใช้จ่ายคือผูก้ ระทาผิดที่เข้าร่ วมโครงการ โดยค่าใช้จ่ายมีท้งั รายเดือนและรายวัน และค่าใช้จ่ายมีลกั ษณะแตกต่าง
กันไป 5) ด้านระยะเวลาในการควบคุม ระยะเวลาในการควบคุมด้วยอุปกรณ์ แต่ละประเทศมีระยะเวลาที่ควบคุม
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ตัวไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยระยะเวลาที่ควบคุมตัวน้อยที่สุด คือ 7 วัน ซึ่ งระยะเวลา
ในการควบคุมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั พฤติกรรมของผูส้ วมใส่และลักษณะของการกระทาผิด โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 6) ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนาอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในประเทศไทย ยังขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการนาอุปกรณ์มาใช้ เนื่ องจากยังเป็ นเรื่ องใหม่
ภาครัฐยังไม่ได้จดั อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน แต่อบรมเพียงแค่บางคนซึ่งไม่สามารถนากลับมาถ่ายทอดได้
3. งานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้อ ง ธี ร ชญาน์ ศิ ริ ชัชวาลวงศ์และคณะ (2562) ศึ กษา มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการปล่อยชัว่ คราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ต่อผูก้ ระทาความผิดทาง
อาญาที่ มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งไม่เกิ น 5 ปี : ศึ กษาเฉพาะการกระทาความผิดที่อยู่ในเขตอานาจศาลจังหวัด
นราธิ วาส พบว่า โดยส่ วนใหญ่ศาลสั่งปล่อยชัว่ คราวโดยใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวนี้เพียงอย่างเดียวไม่มีหลักประกัน
ปัญหาที่ตามมาทาให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจาเลยมีพฤติการณ์หลบหนี เจตนาไม่มารายงานตัวต่อศาลตามเงื่อนไขที่กาหนด
ศาลต้องดาเนินการออกหมายจับ เพื่อติดตามตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลย ส่ งผลเสี ยต่อกระบวนการยุติธรรม เกิดความ
เสี ยหายต่อกระบวนพิจารณาคดี ทาให้กระบวนพิจารณาเกิดความล่าช้า การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM มาใช้
ในการปล่อยชัว่ คราวนั้นถือเป็ นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ าในด้านฐานะทาง
สังคมของผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลย รวมทั้งสามารถลดความแออัดของสถานที่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลได้ ใน
กรณี ที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM เพียงอย่างเดียวไม่มีหลักประกันนั้นมีความ
เสี่ ยงสู งต่อการหลบหนี
จากงานวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนารพีพฒั นศักดิ์ (2562) ได้ศึกษาโอกาสและข้อจากัดในการ
นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กบั ผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเยาวชน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กบั ผูก้ ระทาความผิดที่เป็ นเยาวชน โดย (1) ด้าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ติดตามตัว (EM) เห็นด้วยในระดับมากที่สานักงานศาลยุติธรรมควรเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
หากมีการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แก่เยาวชนในชั้นพิจารณาคดี (2) ด้านการดาเนินชีวิตของ
เยาวชน เห็นด้วยในระดับมากในการสอบถามความสมัครใจจากเยาวชนก่อนมีการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ติดตามตัว (EM) และเห็นว่าการนาอุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้กบั เยาวชนทาให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัว
และสังคมได้อย่างปกติและยังสามารถประกอบอาชีพหรื อศึกษาเล่าเรี ยนได้ (3) ด้านกฎหมาย เห็นด้วยในระดับ
มากกับแนวทางการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับเยาวชนมีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
ในการสั่งให้ใช้
ยิ่งกว่านั้นงานวิจยั ของ ปิ ยะพร ตันณี กุล (2559) ศึกษา แนวทางพัฒนาการนาระบบการควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้กับผูก้ ระทาผิดในประเทศไทย พบว่า รู ปแบบของระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิ กส์ที่
ต่างประเทศใช้อยูใ่ นปัจจุบนั จะใช้กบั การกระทาผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกไม่มากและเป็ นการกระทาผิดครั้งแรกหรื อ
ใช้กบั ผูก้ ระทาผิดที่ได้รับโทษจาคุกมาระยะหนึ่งแล้วและได้รับการพักการลงโทษระบบเทคโนโลยี มี 2 ระบบ คือ
ระบบวิทยุคลื่นสั้น (RF) และระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (GPS) ผูท้ ี่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่คือ ผูก้ ระทา
ผิ ด ที่ เ ข้าร่ วมโครงการ แต่ ล ะประเทศมี ร ะยะเวลาที่ ควบคุ ม ตัวไม่ เ ท่ากัน หน่ วยงานที่ มี หน้าที่ รั บผิ ดชอบคือ
กระทรวงยุติ ธ รรม โดยบริ ห ารผ่า นกรมคุ ม ประพฤติ บางประเทศตั้ง ศู น ย์ค วบคุ ม เพื่ อ ให้ ท าหน้า ที่ ค วบคุ ม
โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการนาระบบการควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ กฎหมาย
ไม่ชดั เจนและครอบคลุมในทุกหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้เกี่ยวกับระบบ
และการนาอุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และมีทศั นคติในทางลบรวมถึงการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิ
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ระบบสัญญาณไม่เสถียร อุปกรณ์ไม่คงทน มีขนาดใหญ่และหนัก เงื่อนไขที่ระบุให้ปฏิบตั ิไม่เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของผูส้ วมใส่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผูส้ วมใส่อุปกรณ์รู้สึกว่าถูกจ้องมอง สู ญเสี ย
ความเป็ นส่วนตัว มีผลกระทบด้านการใช้ชีวิตคู่และรู ้สึกอับอาย ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นของประชาชน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
(เพศ)
(อาชีพ)
(อายุ)
(การศึกษา)
(รายได้)
(สถานภาพสมรส)

สมชาย
ละอองทอง
(2559)
√

วิไลพร
เสถียรอุดร
(2561)
√

พิสิทธิ์
อุดชาชน
(2558)
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ษณภร
กุลชญา
ชาติสุวรรณ ภาหินโคกสูง
(2558)
(2558)
√
√
√
√
√
√
√
√

พิชยั
นิติวงศ์วรกุล
และคณะ (2558)
√
√
√
√
√

ความถี่
6
2
6
5
5
1

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ประเภทความคิดเห็น
ด้านประเภทขอคดีที่เหมาะสมต่อการ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ด้านอุปกรณ์และระบบที่นามาใช้ใน
การควบคุมตัว
ด้านกฎหมาย
ด้านค่าใช้จ่าย
ด้านระยะเวลาการควบคุม
ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปิ ยะพร
อภิศกั ดิ์
ธีรชญาน์
สถาบันวิจยั และ
ตันณีกุล วิสัยสุทธิ์ และคณะ ศิรินิชชั วาลวงศ์ พัฒนา รพีพฒั นศักดิ์ ความถี่
(2559)
(2559)
และคณะ (2562)
(2562)
√
√
√
√
4
√

√

√

√

4

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

4
4
4
4

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาเอาผลจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประเภทของคดีที่เหมาะสมต่อ
การใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบที่นามาใช้ในการควบคุมตัว ด้านกฎหมาย
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านระยะเวลาในการควบคุม ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน และปั จจัยส่ วนบุคคลที่ได้จากการสังเคราะห์ ที่มี
ความถี่ต้งั แต่ 4 ขึ้นไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิด ดังแผนภาพที่ 1
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ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)
1. ด้านประเภทของคดีที่เหมาะสมต่อการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
2. ด้านอุปกรณ์และระบบที่นามาใช้ในการควบคุมตัว
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านค่าใช้จ่าย
5. ด้านระยะเวลาในการควบคุม
6. ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
จากแนวความคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั นามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนเพศ
อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)
แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชาชนที่มารับบริ การสานักงานคุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 ประจาปี งบประมาณ 2562 จานวน
10,623 คน (ประชาชน หมายถึง ผูท้ ี่มาใช้บริ การสานักงานคุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 ในด้านการสื บเสาะ
และพินิจ การคุมความประพฤติ และการแก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทาผิด) ใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 375 คน และแจกแบบสอบถามให้กบั ประชาชนที่มารับ
บริ การ ณ สานักงานคุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็ นคาถามแบบตรวจสอบรายการและ
เลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 คาถามเป็ นคาถามปลายปิ ดเกี่ยวกับ
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตัว (EM) กรณี ศึ ก ษาส านัก งานคุ ม ประพฤติ
กรุ งเทพมหานคร 2 ใน 6 ด้าน จานวน 24 ข้อ ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด คือข้อเสนอแนะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา และตรวจสอบถามเชื่ อมัน่ โดยคานวณด้วยสู ตร
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา ด้วยวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถาม ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้ น จานวน 375 ชุด คิด
เป็ นร้อยละ 100
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติบรรยายที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบที่
ระดับนัยยะสาคัญทางสถิติ 0.05

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 231 คน มีอายุ 36 - 45 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท
5.2 ความคิ ด เห็ น ต่ อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตัว (EM) พบว่ า ในภาพรวมความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01, S.D. = 0.21) เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.12, S.D. = 0.13) ด้านประเภทของคดีที่เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม
ตัว อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ( x = 4.08, S.D. = 0.20) ด้านระยะเวลาในการควบคุ ม อยู่ใ นระดับ มาก ( x = 4.05,
S.D. = 0.33) ด้า นอุ ป กรณ์ แ ละระบบที่ น ามาใช้ ใ นการควบคุ ม ตัว อยู่ ใ นระดับ มาก ( x = 3.98, S.D. = 0.23)
ด้ า นกฎหมายอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 3.92, S.D. = 0.19) และด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 3.88,
S.D. = 0.17) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(EM) กรณีศึกษาสานักงานคุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2
โดยภาพรวม
1. ด้านประเภทของคดีที่เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว
2. ด้านอุปกรณ์และระบบที่นามาใช้ในการควบคุมตัว
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านค่าใช้จ่าย
5. ด้านระยะเวลาในการควบคุม
6. ด้านเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
รวม

x

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับที่

4.08

0.20

มากที่สุด

2

3.98
3.92
3.88
4.05
4.12
4.01

0.23
0.19
0.17
0.33
0.13
0.21

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4
5
6
3
1

5.3 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความความคิด
เห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
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กว่า 10,000 บาท ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทและผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000
บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นไม่มีความแตกต่าง ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

t

อายุ

F

ระดับ
การศึกษา

.168

1.108

.404

0.908

.310

3.213

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน
.092

.210

1.503

.087

2.324

.219

3.421

.715

3.421

3. ด้านกฎหมาย

.567

1.614

.104

4.118

.521

3.251

.087

3.251

4. ด้านค่าใช้จ่าย

.631

1.304

.092

3.251

.608

3.420

.063

4.512

5. ด้านระยะเวลาในการควบคุม

.139

1.325

.092

3.251

.071

4.214

.487

4.214

6. ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน

.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*

ความคิดเห็น
1. ด้านประเภทของคดีที่เหมาะสมต่อ

F

F
3.203

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
2. ด้านอุปกรณ์และระบบที่นามาใช้ใน
การควบคุมตัว

*แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ องนี้มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้
1. ประชาชนมีความคิดเห็นด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 เนื่องจากประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริ การสานักงานคุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 ได้รับการบริ การจากเจ้าหน้าที่มีตอ้ นรับด้วยรอยยิม้ เป็ นมิตรมี
อัธยาศัยดี มีกิริยาท่าทางที่สุภาพในการให้บริ การ ให้บริ การอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ เอาใจใส่ ในการใช้
บริ การ และมีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ
2. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทาให้ความความคิดเห็นของประชาชนแตกต่างกัน ดังนี้
2.1 เพศที่แตกต่างมีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ไม่แตกต่าง จึงไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีโอกาสในการรับบริ การจากสานักงานคุม
ประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ติดตามตัว (EM) ไม่แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นารพี พฒ
ั นศักดิ์ (2562) ศึ กษาเรื่ อ งโอกาสและข้อ จากัด ในการน าอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กบั ผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเยาวชน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อ การนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กบั ผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเยาวชนไม่แตกต่างกัน
2.2 อายุที่แตกต่าง มีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ไม่แตกต่าง จึงไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีโอกาสในการรับบริ การจากสานักงานคุม
ประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ติดตามตัว (EM) ไม่แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นารพี พฒ
ั นศักดิ์ (2562) ศึ กษาเรื่ อ งโอกาสและข้อ จากัด ในการน าอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กบั ผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเยาวชน พบว่า อายุแตกต่างกัน มีความเห็นต่อการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กบั ผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเยาวชนไม่แตกต่างกัน
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2.3 ระดับการศึกษาแตกต่าง มีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ไม่แตกต่างจึง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 3 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะประชาชนที่มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีโอกาสในการรั บ
บริ การจากสานักงานคุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นูรียา เหล็มปาน (2559)ได้ศึกษาความตั้งใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงิน
ส่ วนบุคคล: ผลกระทบของความพร้อมด้านเทคโนโลยี ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และอิทธิ พลทางสังคม
พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และอิทธิ พลทางสังคม
ไม่แตกต่างกัน
2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีความเห็นต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 4 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนแตกต่างกันมี โอกาสในการรั บบริ การจากสานักงานคุมประพฤติ กรุ งเทพมหานคร 2 ในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) แตกต่างกันโดยผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความความคิดเห็น
ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมากกว่าผูท้ ี่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
10,000 บาท ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทและผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โชติกา เผื่อแผ่ (2562) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทวอทช์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทวอทช์
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ติดตามตัว (EM) จาก
สานักงานคุมประพฤติกรุ งเทพมหานคร 2 ที่เห็นด้วยในระดับมาก คือ ด้านค่าใช้จ่าย และด้านกฎหมาย ตามลาดับ
ดังนั้น กรมคุมประพฤติ ควรสารวจข้อมูลในภาพรวมและกาหนดผูร้ ับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผูก้ ระทาผิดที่แตกต่างกัน โดยอาจเลือกคดี หรื อฐานความผิดที่จะกาหนดให้เป็ นภาระ
ของผูก้ ระทาผิดฝ่ ายเดียวหรื อของรัฐหรื อเป็ นภาระร่ วมกัน และควรศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในต่างประเทศเปรี ยบเทียบเพิ่มเติม ในส่วนด้านกฎหมายปัจจุบนั ได้มีการแก้ไขปัญหามา
รองรับการนาอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยังไม่ ครอบคลุมทั้ง
กระบวนการ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จากสานักงาน
คุมประพฤติทวั่ ประเทศ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบผลการวิจยั และปรับปรุ งให้เกิดประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
2) ควรศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ติดตามตัว (EM) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลที่แท้จริ ง และนาผลที่ได้มาปรับปรุ งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ต าบลวัฒ นานครส่ วนใหญ่ พึง พอใจในระดับมาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้านพบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานครที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ
ด้านคุณภาพการให้บริ การ อันดับที่ 2 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก อันดับที่ 3 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน อันดับที่ 4
ด้านกระบวนการให้บริ การและอันดับที่ 5 ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ ผูร้ ับบริ การ งานจัดเก็บรายได้

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นของไทยมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจากในอดี ต แต่จากโครงสร้ างทาง
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสามารถ
พัฒนาให้ดีข้ นึ ได้ เช่น ให้ทอ้ งถิ่นเก็บรายได้เองมากขึ้น ลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เพื่อให้ทอ้ งถิ่นมีความเป็ น
อิสระและสามารถนาเงินไปใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
ต้องมีการทาข้อตกลงเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนว่าส่ วนใดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบภารกิจประเภทใด ทั้ง
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านบริ การสาธารณะ นอกจากนี้ ควรส่ งเสริ มให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการ
เสนอแนะและตรวจสอบการทางานของ อปท. เพื่อเป็ นการพัฒนาให้ อปท. สามารถดาเนิ นภารกิ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการกระจายอานาจ
อย่างแท้จริ งซึ่ งคือการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน(ปริ ญดา สุ ลิสถิร, 2556, ออนไลน์ :
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486698 )
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การคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้และการกาหนดการใช้จ่าย
ในการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่นจะช่วยทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
ความสามารถในการบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพราะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะเจริ ญก้าวหน้า และมี
ความสามารถรับใช้ประชาชนในการอานวยความสะดวกและความผาสุ กให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น
ย่อมขึ้นอยูก่ บั การมีรายได้เพียงพอแก่การทานุบารุ งท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใดมีรายได้น้อย และฐานะการคลังยังไม่ดีแล้ว จะต้องพึ่งหรื อขอรับการอุดหนุ นจากรัฐบาลอยู่เรื่ อย ๆ ก็จะถูก
ควบคุมจากส่ วนกลาง รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนับว่าเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญมากในการ
บริ หารงานคลังเพื่อการบริ หารงานท้องถิ่น หากรัฐบาลมอบอานาจหรื อกระจายอานาจในการหารายได้ให้ แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะส่ งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย หากท้องถิ่นมีการควบคุมดูแลในการได้มา และ
จ่ายเงิ นไปของท้องถิ่ นให้ดี ไม่สร้ างให้เกิ ดความเสี ยหายแต่อย่างใด ก็จะส่ งผลให้โครงการต่าง ๆ ที่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นร่ วมกับประชาชนคิดขึ้นมาจะเป็ นไปอย่างถูกต้องและทัว่ ถึง แม้กระนั้นก็ตามก็ยงั เกิดปัญหา
ในการกระจายอานาจมายังท้องถิ่น เพราะต้องให้ทอ้ งถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงานสาธารณะทั้งหลาย
ด้ ว ย ปั ญหาก็ มี อ ยู่ ว่ า รั ฐ บาลกลางจะยิ น ยอมหรื อไม่ เ พี ย งใด (ปริ ญดา สุ ลิ ส ถิ ร , 2556, ออนไลน์ :
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486698 )
เทศบาลตาบลวัฒนานครเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และบทบาทสาคัญในด้านการบัด
ทุกข์บารุ งสุ ขระดับท้องถิ่น และควบคุมการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายรัฐบาลตามที่กฎหมายกาหนดและ
ตามบทบาทอานาจหน้าที่ที่เป็ นของประชาชนท้องถิ่น ด้วยบริ การที่เป็ นธรรมและมีประสิ ทธิภาพ โดยการส่งเสริ ม
ให้ประชาชน ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในการจัดการดาเนิ นการในรู ปต่าง ๆ เทศบาลตาบลวัฒนานครได้
ปรับปรุ งการจัดองค์กรให้ทนั สมัย และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานด้าน
การบริ การของท้องถิ่นมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น ผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผูร้ ั บบริ การ ว่ามี ปัญหา และอุปสรรคต่อการให้บริ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อย่างไร ทาให้ได้ขอ้ มูลในการบริ หารงานจัดเก็บรายได้เพื่อจะนามาปรับปรุ งแก้ไขในด้านการบริ การงานจัดเก็บ
รายได้ให้มีการพัฒนา และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่มาใช้บริ การให้มากที่สุด เพราะหากผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การจัดเก็บ
รายได้ก็จะนาไปสู่ความเต็มใจและยินยอมรับบริ การกับเทศบาลตาบลวัฒนานคร มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
วัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจ ตรงกับ ภาษาอัง กฤษว่ า Satisfaction ซึ่ ง มี ค วามหมายตามพจนานุ กรมทางด้าน
จิตวิทยา ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ความหมายของความพึงพอใจ
ในการบริ การสามารถจาแนกเป็ น 2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูร้ ับบริ การ (Consumer satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผูใ้ ห้บริ การ ธร สุ นทรายุทธ
(2553, หน้า 111) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้สึกรวม ๆ ของบุคคลต่อการ
ทางานในด้านดีที่เกิดจากการทางาน ทาให้ได้รับผลตอบแทนเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู ้สึกกระตือรื อร้น มุ่งมัน่
ที่ จะทางาน มี ขวัญและกาลังใจในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึ ง
ความสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับ อานนท์ จรวิเศษ (2554),ลักษณ์ กลมเกลี้ยง (2554, หน้า 16),
รักชนก บึงมุม (2554, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติเชิงบวก
ของบุคคลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเกิดความรู ้สึกที่ดีชอบประทับใจต่อการให้บริ การและการรับบริ การในทุก
สถานการณ์ทุกสถานที่การตอบสนองและความต้องการเป็ นความสุ ขทางบวกแล้วทาให้เกิดความสุ ขทั้งนี้ความพึง
พอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันและสามารถเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงตามสภาพการณ์
สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจคือ สิ่ งที่ เป็ นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจจึ งเป็ นผลของ การ
แสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มี ประสบการณ์ที่มนุ ษย์
เราได้รับ อาจจะมากหรื อน้อยก็ได้ และเป็ นความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปได้ท้งั ทางบวกและทางลบ แต่
ถ้าเมื่อใดสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรื อทาให้ บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกทางบวกเป็ น
ความรู ้สึงที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่ งนั้นสร้างความรู ้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาให้เกิด
ความรู ้สึกทางลบเป็ นความรู ้สึก ไม่พึงพอใจ
3.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า คนถูกจูงใจให้กระทาเนื่องมาจากการกระทา นั้นๆ จะทา
ให้คนได้รับความพอใจ อารมณ์จึงกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
1. ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) เป็ น ทฤษฎีการจูงใจ
ของมนุษย์ ซึ่งเสนอโดย Maslow ได้จดั ลาดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต่าถึงขั้น สู งสุ ดรวม 5 ระดับ ได้แก่
1.1 ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs) ซึ่ งเป็ นความ ต้องการขั้นพื้นฐาน
เพื่อการอยูร่ อดของบุคคล เช่น ความต้องการเรื่ องอาหาร น้ า ออกซิเจน เป็ นต้น
1.2 ความต้อ งการด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แ ก่ ความต้อ งการเรื่ อ งความ
มัน่ คง ความปลอดภัย เสรี ภาพที่ปลอดจากการคุกคามใด ๆ เป็ นต้น
1.3 ความต้อ งการเป็ นสมาชิ ก ของสั ง คม (Belonging needs) ซึ่ งประกอบด้ว ย ความ
ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพัน ความเป็ นเพื่อนและมิตรภาพ องค์การสามารถ
ตอบสนองความต้องการระดับนี้ดว้ ยการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ทาง สังคมระหว่างทางาน ซึ่ งใช้
วิธีนิเทศงานด้วยการแนะนาช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิ กได้ทางาน แบบทีมและพัฒนาสร้างความเป็ น
เพื่อนใหม่ข้ นึ ในที่ทางาน
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1.4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็ นความต้องการระดับที่
สี่ ที่เกี่ยวกับการนับถือตนเองและการได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่นเป็ นความ ต้องการความสาเร็ จ ความมีเกียรติ
ศักดิ์ศรี ความยอมรับในความมีชื่อเสี ยง เป็ นต้น
1.5 ความต้องการสาเร็ จที่ได้ทาดังใจปรารถนา (Self-actualization) เป็ น ความต้องการ
ขั้นสู งสุ ดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการขั้นอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วได้รับการ ตอบสนองอย่างครบถ้วน
เป็ นความต้องการที่มีคุณค่าสู งสุ ดของความเป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ แห่ งตน (Self-Fulfillment) ได้ทาและได้
สาเร็ จในทุกอย่างที่ตนใฝ่ ฝันและปรารถนาได้ใช้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนได้ถึงขีดสู งสุ ด ดังนั้น
บุคลากรที่อยูใ่ นระดับนี้จึงถือได้ว่าเป็ นทรัพยากร ทรงคุณค่าสู งสุ ดขององค์การซึ่งหาได้ยากยิ่ง
2. ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) Alderfer (1969) เสนอทฤษฎีการจูงใจที่
เกี่ยวกับความต้องการเรี ยกว่า ERG ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีของ Maslow แต่จดั ระดับความต้องการใหม่ให้เหลือเพียง 3
ระดับ ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อดังนี้
2.1 ความต้ อ งการเพื่ อ การคงอยู่ (E = Existence needs) ซึ่ งเป็ นความต้ อ งการการ
ตอบสนองด้วยปัจจัยทางวัตถุ จึงมีความคล้ายกับความต้องการระดับที่ 1 และ 2 ของ Maslow ที่เป็ นความต้องการ
ทางร่ างกายกับความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยซึ่ งการตอบสนองด้วยเงื่อนไขที่เป็ นวัตถุ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย
เงินค่าจ้าง และความปลอดภัยในการทางาน
2.2 ความต้อ งการด้านความสั ม พันธ์ (R = Relatedness needs) ซึ่ ง เป็ นความต้องการที่
สามารถตอบสนองได้ดว้ ยการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย และการได้แลกเปลี่ยนความคิดและความรู ้สึกกับสมาชิกคนอื่น
ในองค์การจึงเป็ นระดับความต้องการที่ใกล้เคียงกับความต้องการเป็ นสมาชิ กของสังคม และบางส่ วนของขั้น
ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือตามทฤษฎีของ Maslow แต่ Alderfer เน้นการตอบสนองความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ดว้ ยการปฏิสัมพันธ์อย่างเปิ ดเผยถูกต้องและซื่ อสัตย์ต่อกันมากกว่าดูที่ความถูกใจซึ่ งให้ความสาคัญ
น้อยกว่า
2.3 ความต้องการด้านความงอกงาม (G = Growth needs) เป็ นความต้องการส่ วนบุคคล
ในการได้ใช้ความรู ้ความสามารถและทักษะของตนเพื่อทางานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่รวมทั้งได้มีโอกาสใช้
ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ ความต้องการด้านความงอกงามตามทฤษฎีน้ ีจึงสอดคล้อง
กับทฤษฎี ของ Maslow ในประเด็นที่ เกี่ ยวกับความต้องการความสาเร็ จดังใจปรารถนากับบางส่ วนของความ
ต้องการได้รับการยกย่องนับถือในแง่การได้รับความสาเร็ จ (Achievement) และได้รับผิดชอบ (Responsibility)
วิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศึ กษาได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนในการจัดเก็บรายได้ของสานักงาน
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบใน
การศึกษาดังนี้
สุ รชัย ศิลาศรี (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงหรื อเกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บรายได้ มีความรู ้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ในระดับปานกลาง และ
มีปัจจัยในการบริ หารรวมทั้งประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยที่มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้คือความรู ้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ แต่ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้คือปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
วันทนีย ์ อินทร์ ศรี (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
จังหวัดนนทบุรีพบว่า 1) อบต.เป็ นกรณี ศึกษาทุก อบต.มีการริ เริ่ มในการจัดทานโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
ไม่แตกต่างกันมากนัก เป็ นที่น่าสังเกตว่า อบต.ในเขตชนบทมีความพยายามในการริ เริ่ มนโยบายในการจัดหา
รายได้จากฐานรายได้ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินมากกว่า อบต.ในเขตเมือง 2) อบต. ที่มีลกั ษณะเป็ นเมืองมีการ
จัดเก็บรายได้จากฐานรายได้ที่เป็ นตัวเงินมากกว่า อบต.ในเขตชนบท การจัดเก็บรายได้จากฐานรายได้ที่ไม่ใช่ตวั
เงินพบว่า อบต.ในชนบทมีการจัดเก็บรายได้จากฐานรายได้ที่ ไม่ใช่ตวั เงินมากกว่า อบต.ในเขตเมืองและ 3) อบต.
ส่ วนใหญ่ยงั ขาดผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทาหน้าที่ดา้ นการจัดเก็บรายได้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบ ต่อระดับการ
จัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นดังจะเห็นได้ชดั เจนว่า อบต.ที่มีความเป็ นเมืองสู ง มีจานวนพนักงานที่ทาหน้าที่จดั เก็บ
รายได้มากกว่า อบต.ในเขตชนบท ข้อเสนอแนะควรเร่ งการจัดทา แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.เพื่อ
จะทาให้การจัดเก็บรายได้ครอบคลุมฐานรายได้ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น ผูบ้ ริ หาร
ของ อบต.ควรมีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ให้กบั ทางคณะผูบ้ ริ หาร ในเรื่ องของนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้ ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและไม่เป็ นตัวเงิ นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อผูบ้ ริ หารจะได้นาความรู ้และประสบการณ์
เหล่านั้น มาริ เริ่ มนโยบายใหม่ๆในการเพิ่มรายได้ให้แก่ อบต. และผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ โดยการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับงาน นอกจากนี้ควรมีการจัดส่ งเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ของ
อบต. ไปฝึ กอบรมเกี่ยวกับการจัดทาแผนที่ภาษี และทรัพย์สินเพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรู ้ในในวิธีการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ จะทาให้การจัดเก็บรายได้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
(Independent variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent variable )

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บรายได้ที่ต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กรณี ศึกษา ผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้
บริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บแบบสอบถามโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.1 แบบแผนการวิจัย
ผูว้ ิจยั ทาเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด
ของขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดและหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร ตารา งานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามรายการ (Check List) และ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ ด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นมาตรวัดของ ลิเคอร์ ท (Likert Scale) โดยแบ่งการวัดเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ เพื่อใช้สาหรับเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง เที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้และปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนา
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุ งและเสนอต่ อผูท้ รงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้าน
การวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความต้องการของเนื้อหาพร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้
จานวน 3 ท่าน
5. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence)
ดัชนีความสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
4.2.1 ประชากร
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูร้ ับบริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
วัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผรู ้ ับบริ การฯ ทั้งหมด 1,967 คน
4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูร้ ับบริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยหาสู ตรการจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของ Yamane (1973)
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4.3 เครื่ องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั ทาเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด
ของขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดและหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร ตารา งานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามรายการ (Check List) และ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ ด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นมาตรวัดของ ลิเคอร์ ท (Likert Scale) โดยแบ่งการวัดเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ เพื่อใช้สาหรับเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง เที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้และปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนา
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุ งและเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้าน
การวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความต้องการของเนื้อหาพร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ใช้
จานวน 3 ท่าน
5. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence)
ดัชนีความสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ข้อมูล และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา
2. ดาเนิ นการจัดทาแบบสอบถามจานวนเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา 332 ชุด และรับ
แบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
3. ตรวจความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพือ่
นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูร้ ั บบริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลวัฒนานคร
โดยน าข้อ มู ลที่ รวบรวมได้ม า วิ เ คราะห์ หาค่าทางสถิ ติ ซึ่ ง ประกอบไปด้วยการแจกแจงความถี่ ( Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจผูร้ ับบริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร
จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาระดับความคิดเห็น แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด,
2543) โดยได้กาหนดช่วงชั้นของคะแนนออกดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
5−1

=
=

5

0.8
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ดังนั้น จึงได้เกณฑ์ในการแปลผล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

5. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริ การของเทศบาล
ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด 332 คน ส่ วนมากเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วง
อายุส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 26 - 35 ปี และมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 10,000-20,000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การใช้บริ การของเทศบาลตาบลวัฒนานครส่ วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานครที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุด อัน ดับ ที่ 1 คื อ ด้านคุ ณภาพการให้ บ ริ การ อัน ดับ ที่ 2 ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก อัน ดับ ที่ 3 ด้าน
สารสนเทศหน่วยงาน อันดับที่ 4 ด้านกระบวนการให้บริ การและอันดับที่ 5 ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริ การ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ความพึงพอใจผูร้ ับบริ การงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร
ข้อที่
ข้อคาถาม
Min
Max
Mean
SD
แปลผล
1
ด้านกระบวนการให้บริ การ
2.33
4.50
3.94
0.29
มาก
2
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ
2.78
4.44
3.88
0.27
มาก
3
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
2.57
4.57
3.96
0.30
มาก
4
ด้านคุณภาพการให้บริ การ
2.50
4.75
3.99
0.35
มาก
5
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน
2.80
4.60
3.95
0.32
มาก
รวม
3.33
4.30
3.95
0.17
มาก

6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่ อง"การศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการใช้บริ การงานจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลตาบลวัฒนานครอาเภอวัฒนานครจังหวัด สระแก้วสระแก้ว"ใน 5 ด้าน 1 ด้านกระบวนการการ
ให้ บ ริ การ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ ที่ ใ ห้ บ ริ การ 3 ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก 4 ด้านคุ ณภาพการให้ บ ริ การ 5 ด้าน
สารสนเทศหน่ วยงานพบว่าในภาพรวมมี ความพึงพอใจมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชานาญ วิลยั พันธ์
(2550: บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การด้านการจัดเก็บภาษีในองค์กร
บริ หารส่วนตาบลดอนเกาะกา อาเภอบางน้ าเปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อทราบความพึง
พอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนเกาะกา ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพ
การให้บริ การ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริ หาร
500

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ส่ วนตาบลดอนเกาะกา พบว่าความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลดอนเกาะกา โดยภาพรวมพบว่าประชาชนที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจในการมาใช้บริ การอยู่
ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริ การตามลาดับ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ด้านกระบวนการการให้บริ การ
ขั้นตอนกระบวนการการให้บริ การถือว่าเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจานวนมาก ดังนั้นควรมี
การสารวจความเข้าใจในขั้นตอน และกระบวนการการให้บริ การของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อได้ทราบถึงข้อเท็จจริ งในขั้นตอนกระบวนการการให้บริ การด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้วและสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถนามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
และพัฒนาขั้นตอน กระบวนการการให้บริ การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนผูม้ ารับบริ การมากยิ่งขึ้น
(2) ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ
ควรเพิ่มทักษะ ความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การแก่บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อรองรั บการมารับบริ การของประชาชนอีกทั้งเพื่อให้บุคลากรได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการให้บริ การที่ทนั สมัย เช่น
การท างานกับ ระบบคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศต่ าง ๆ ซึ่ ง การฝึ กอบรม การศึ กษาดู ง าน และ
การประชุมต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบการให้บริ การแก่บุคลากรถือได้ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้บุคลากรมีความ
พร้อม และความสามารถให้บริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ควรจัดให้มีเครื่ องดื่มไว้บริ การผูม้ าใช้บริ การในระหว่างนัง่ รอ ควรให้มี
การจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับมาใช้บริ การ จัดทาป้ายบอกขั้นตอนการให้บริ การอย่างละเอียด และครบถ้วน
ติดภายในอาคารและนอกอาคารเพื่อให้ผูช้ าระภาษีเ ข้าใจในกระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่ ทาให้การบริ การ
สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น
(4) ด้านคุณภาพการให้บริ การ
เจ้าหน้าที่ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนถึงระยะเวลาการชาระภาษีให้มาก และแจกแผ่นพับเกี่ยวกับ
การจัด เก็ บ รายได้ ขั้น ตอนการช าระภาษี ก าหนดระยะเวลาการรั บ ช าระภาษี ส่ ว นสิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง คื อ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการชาระภาษีผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยลงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของเทศบาลวัฒนา
นครอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจการจัดเก็บภาษีรายได้มากขึ้นอีกทั้ง
ยังช่วยให้ผชู ้ าระภาษีเต็มใจและยินยอมมาชาระภาษีตามกาหนดเวลา
(5) ด้านสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลด้านสานสนเทศควรจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแฟ้ ม แยกประเภทอย่างเป็ นระบบตามกลุ่มและประเภทของข้อมูลเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น และอัพเดตข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั ที่สุด
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งระบบทางานต่อไป
(2) ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบโดยเฉพาะเรื่ องความเข้าใจของประชาชนผูร้ ับ บริ การงานจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กับเทศบาลอื่น ๆ เพื่อนาผลมาเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนา ปรับปรุ งในการปฏิบตั ิงานขององค์กรต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของ อาจารย์คณิ ต เรื องขจร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ซ่ ึ ง
ได้ให้คาปรึ กษาข้อชี้แนะและความช่วยเหลือในหลายสิ่ งหลายอย่างจนกระทัง่ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และคณะ
บริ หารธุ รกิจทุกท่านที่ได้ให้ความรู ้ให้คาแนะนา ให้กาลังใจตลอดปี การศึกษาที่ผ่านมา ขอบคุณพี่เพื่อนๆและ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว คุณแสงประทีป เทียนทอง
นายกเทศมนตรี ตาบลวัฒนานคร คุณวีระพจน์ มะโรหบุตร ปลัดเทศบาลตาบลวัฒนานคร คุณจุฑามาศ บุญมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน คณะผูว้ ิจยั ของกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิจยั หวังว่างานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาด้านงานบริ การของเทศบาลตาบลวัฒนานคร
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบก มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ กษาระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การของกรมการขนส่ ง ทางบกและเปรี ย บเที ยบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบก จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับ การศึ กษาและรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ศึกษา คื อ ประชาชนที่ เข้ามารั บ บริ การจาก
กรมการขนส่ งทางบก จานวน 400 คนได้มาโดยการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973) เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการ Least-Significant Different (LSD) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่งทางบก โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนก
เป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจลาดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ รองลงมา
คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ ด้านอาคารสถานที่ และลาดับท้ายสุ ด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี ตามลาดับ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันมี ความพึง
พอใจต่อการให้บริ การของกรมการขนส่งทางบกแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญเพียงด้านเดียว
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ/การให้บริ การ/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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การให้บริ การประชาชน เป็ นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญและพยายาม ผลักดันให้มีการพัฒนา
คุณภาพการให้บริ การประชาชน ให้ดีข้ ึนมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมประชาธิ ปไตยนั้น การตอบสนอง
ความต้อ งการของประชาชน เป็ นพัน ธกิ จ ส าคัญ อัน ดับ แรกที่ รั ฐ พึ ง กระท า ในช่ ว งปั จ จุ บัน เป็ นกระแส
การเรี ยกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ ความเป็ นประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์ เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก
ล้ว นพุ่ ง เป้ า ไปสู่ จุ ด หมายเดี ย วกัน คื อ การยึ ด ประชาชนเป็ นศู น ย์ก ลาง ( Citizen Centered) และในปั จ จุ บัน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประชาชนมีการเรี ยกร้องการบริ การที่ ดีข้ ึน
เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปหรื อองค์กรประชาชนเปิ ดเผยความต้องการของตน
ให้สังคมได้รับรู ้ง่ายขึ้น (วนิดา สงวนทรัพย์, 2562:1)
ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อผูร้ ับบริ การ องค์กรจึงจาเป็ นต้องคานึงถึงความถึงพอใจของ
ผูร้ ับการบริ การ เนื่องจากความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบริ การและความสาเร็ จ
ในการบริ หารงานขององค์กร ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวแปรสาคัญในการประเมินคุณภาพของการ
บริ การ หากกิจการใดนาเสนอบริ การที่ดีมีคุณภาพ ตรงกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การก็ย่อมส่ งผลให้ลู กค้า
เกิดความพึงพอใจต่อบริ การนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริ การซ้ าอีกต่อๆไป การให้บริ การให้ได้รับความพึงพอใจ
สู งสุ ดเป็ นเป้าหมายขององค์กรทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาความพึง
พอใจต่อคุณภาพของการบริ การของผูใ้ ช้อย่างต่อเนื่ อง เพราะความพึ งพอใจต่อคุณภาพของการบริ การนอกจาก
จะเป็ นตัวชี้ วดั คุณภาพและความสาเร็ จของการบริ การแล้ว ยังเป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพ
ของการบริ การอีกด้วย (ปาวิตรา สุ นทรส.2561:2)
การให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพแก่ประชาชนของภาครัฐ เป็ นสิ่ งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของระบบราชการหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย รับมาเป็ นกระบวน
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การทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการภาระงานภาครัฐในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากประชาชนมีความต้องการ
ภาครัฐที่มีความโปร่ งใส รับผิดชอบ มีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ค่ากับเงินภาษีของประชาชน จากแรงกดดันดังกล่าว
จาเป็ นที่ภาครัฐ ต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน จึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งคุณภาพให้
สนองความต้องการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการดาเนิ นการเป็ นสิ่ งที่ทาได้ไม่ง่ายนัก เนื่ องจากความต้องการของ
ประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นต้องได้รับความร่ วมมือจากส่ วนราชการต่างๆในการปรับปรุ ง
การบริ การให้มีประสิ ทธิภาพ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555 : 3)
กรมการขนส่ งทางบก เป็ นกรมที่ ทาหน้าที่ ควบคุม กากับ ดู แล และจัดระเบี ยบการขนส่ งทางถนน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ พัฒนาระบบการขนส่ งทางถนนและการใช้รถ โดยดาเนิ นการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่ งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ร่ วมมื อ /ประสานงานกับ องค์การหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ในประเทศและ ทั้งนี้ กรมการขนส่ งทางบก
ให้ ค วามส าคัญ กับ ความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก าร เนื่ อ งจากการให้ บ ริ ก ารเป็ นนโยบายที่ สาคัญ
ของรัฐบาล เป็ นภารกิจที่สาคัญทางด้านการตอบสนองต่อสภาพปั ญหา และความต้องการของประชาชนที่ รับ
บริ การ ภายใต้ระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับที่กาหนดไว้ (กรมการขนส่งทางบก, 2563)
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง สนใจศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของกรมการขนส่ งทางบก ว่ามี ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดเพื่อนาข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยมาเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริ การ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชนที่มารับบริ การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่มารับบริ การจากกรมการขนส่งทางบก
(2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่งทางบก
(3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของกรมการขนส่ ง ทางบก
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกในทางบวกของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การ และทาให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อผูใ้ ห้บริ การว่า ความสาคัญของความพึงพอใจต่อการบริ การ แบ่งออกได้เป็ นความสาคัญของความพึงพอใจต่อผู ้
ให้บริ การ เป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การต้องคานึงถึงการจัดให้เกิดการบริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ และ ความสาคัญของความพึง
พอใจต่อผูร้ ับบริ การ เป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การต้องการได้ จากการมารับบริ การนั้น โดยผูร้ ับบริ การมุ่งหวังความรวดเร็ว
ความสะดวกสบาย และคุณภาพการบริ การที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็ นตัวผลักดันคุณภาพของการบริ การของ
ผูใ้ ห้บริ การ รวมถึงความรู ้สึกพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจึงสามารถใช้เป็ นมาตรวัดประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การได้
และถือเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์การว่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
หรื อไม่ เพียงใด และอย่างไร (วนิดา สงวนทรัพย์, 2562:1)
Ramseook-Munhurrun, Seebaluck & Naidoo (2015) ศึ ก ษาท าการตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข อ ง
ภาพลัก ษณ์ คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู ้ ด้า นความคุ้ม ค่ า ความพึ ง พอใจ และความจงรั กภัก ดี ข องนัก ท่ อ งเที่ ย ว: กรณี ข อง
สาธารณรั ฐมอริ เชี ยส โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ ยวที่ สนามบิ นนานาชาติ ในเกาะมอริ เชี ยส
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จานวน 500 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรเยอรมนี เบลเยียม อิตาลีสวิตเซอร์ แลนด์
แอฟริ กาใต้ และอินเดีย ใช้สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า
คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
Lai & Chen (2011) ศึ กษางานวิจัยเกี่ ยวกับ บทบาทคุณภาพการให้บริ การ คุณค่าที่ รับรู ้ และการสร้าง
ความพึงพอใจของการขนส่ งสาธารณะที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้า เก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้ งั สิ้ น 763 คน โดย
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพในการให้บริ การ และ
คุณค่าที่รับรู ้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า
Suki (2014) ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของสาย
การบินมาเลเซีย ทาาเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้งั สิ้น 300 คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างอาศัยความสะดวก โดยโมเดลสมการ
โครงสร้าง ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ
Rasoolimanesh, Dahalan & Jaafar (2016) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ที่ระหว่างกฎระเบียบของโรงเรี ยน
คุณภาพการให้บริ การ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีที่มีต่อการบริ การรถรับส่ งของโรงเรี ยน โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากครู นกั เรี ยน และผูป้ กครองที่ใช้บริ การรถรับส่ งทั้งสิ้ น 3,261 คน โดยใช้การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า คุ ณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลทางบวกต่อความ
พึงพอใจ
ส่ ว นงานวิ จัยที่ เ กี่ ย วข้อ งของไทยได้แ ก่ กนกวรรณ รั กเหล็ก (2554 ) ศึ กษาเรื่ อ งความพึง พอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การของที่ว่าการอาเภอไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี , สิ ริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
(2554) ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย, ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่ า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี, สุ กัญญา มี แก้ว (2555) ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เขตอาเภอท่าชนะ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี , น้ าลิ น เที ยมแก้ว
(2556) ศึ กษาเรื่ อ งความพึ งพอใจต่อ คุณภาพการให้บริ การของสานักวิ ท ยบริ การ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม
ประจาปี การศึกษา 2555, นารี แสนพยุห์ (2557) ศึ กษาเรื่ องความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การ
สาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์ ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด , นุชิดา ทับศรี (2560) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักทะเบี ยน อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม, ปาวิตรา สุ นทรส
(2561) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริ การของข้าราชการในที่ว่าการอาเภอวาริ นชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี, สิ ณิสา แจ้งจรัส (2562) ศึกษา ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของศูนย์สร้าง
สุ ข ทุ ก วัย บางนา ส านัก งานนัน ทนาการและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ส านัก วัฒ นธรรม กี ฬ าและการท่ อ งเที่ ย ว
กรุ งเทพมหานคร, อาคม สกลนุรักษ์ (2562) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของฝ่ าย
ทะเบียนสานักงานเขตบางขุนเที ยน, วนิ ดา สงวนทรัพย์ (2562) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่ อการ
ให้บริ การงานทะเบียนราษฎรของที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ และ ด้านอาคารสถานที่ ตามลาดับ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบกนั้น ผูศ้ ึกษา
ได้กาหนดตัวแปรอิสระ คือปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ตัว แปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของกรมการขนส่ ง ทางบก ป ระกอบด้ว ย
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ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การ(วี ร พงษ์ เฉลิ ม จิ ร ารั ตน์ , 2545, หน้า 17) ด้า นขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
(วิลาศ จิ วฒ
ั นพงศ์, 2554, หน้า 4-5) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี (ศักดิ์ ชัย มูลชอบ, 2545, หน้า 44) และ
ด้านอาคารสถานที่ (สุ โขทัยธรรมาธิราช, 2539, หน้า 38-40) โดยนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดทางการศึกษาดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริการ
ของกรมการขนส่ งทางบก
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
2. ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
4. ด้านอาคารสถานที่

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบก ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
สมมติฐานของการวิจยั ไว้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 : เพศของประชาชนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทาง
บกแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : อายุของประชาชนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทาง
บกแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 3 : ระดับการศึ กษาของประชาชนแตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจต่ อการให้บริ การของ
กรมการขนส่งทางบกแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
กรมการขนส่งทางบกแตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขึ้นตอนการดาเนิ นการศึกษา โดยทาตามลาดับขั้นตอนการวิจยั ไว้ 3
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น ตอนที่ 1 การจัด เตรี ย มวางแผนดาเนิ น การ ขั้น ตอนนี้ ผูว้ ิ จัย ได้ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตการวิจยั กรอบ
แนวคิดของการวิจยั นิยามศัพท์เฉพาะ ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ประชากร และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2. ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการ ศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามใช้
การตั้งคาถามปลายปิ ด และให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ตามข้อเท็จจริ งและตรงตาม
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
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3. ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิ จยั รายงานผลการวิจยั สรุ ปผล และอภิปรายผลจากการวิจยั
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การกรมการขนส่ งทางบก และจัดพิมพ์รูปเล่มนาเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริ การจากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่ วันที่
1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 จานวน 752,963 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างระหว่าง
เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2563 ด้วยแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั ได้กาหนดจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตการวิจยั กรอบแนวคิดของการวิจยั มากาหนดคานิยามศัพท์เฉพาะ (Operational Definition) เพื่อใช้ในการ
สร้ างแบบสอบถามตามค านิ ย ามศัพ ท์เ ฉพาะที่ ก าหนดไว้เ สนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขส่วนที่บกพร่ องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของประชาชนที่มารับบริ การของกรมการขนส่งทางบก ซึ่ ง
เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบ (Check List) โดยมีคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามตาม
ตัวแปรที่กาหนดไว้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบก มี
ลักษณะเป็ นแบบปลายปิ ด ประกอบด้วย ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และด้านอาคารสถานที่โดยแต่ละข้อคาถามเป็ นการให้ความสาคัญในแต่ละเรื่ องที่มี
คาตอบให้เลือกแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามตามแนวคิดของลิเคอร์ ท สเกล (Likert
Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่งทางบก เป็ นราย
ด้าน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2563
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษานาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประมวลผล เพื่อหาค่าสถิติ
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่(Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์
ครบถ้วนมาวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยที่ได้โดยเกณฑ์ของ เบสท์ (Best, 1977,pp.147 อ้างถึง
ใน วาริ น แซ่ตนั , 2543,หน้า 66)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการศึกษา โดยการหา ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปตารางและการบรรยาย
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5. ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ จ าแนกเป็ นรายด้านพบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากมี ความพึง พอใจล าดับแรก คื อ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู ้
ให้บริ การรองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ ด้านอาคารสถานที่ และลาดับท้ายสุ ด คือ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของกรมการขนส่งทางบก โดยภาพรวม
ระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยภาพรวม
S.D.
x
ความพึงพอใจ

ลาดับที่

1.ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ

3.95

0.46

มาก

1

2.ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ

3.84

0.37

มาก

2

3.ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี

3.79

0.10

มาก

4

4. ด้านอาคารสถานที่

3.83

0.21

มาก

3

3.86

0.29

มาก

รวม

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้ บ ริ การของกรมการขนส่ งทางบกแตกต่ างกัน โดยมี ค่ านัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 จึ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานเพียงสมมติฐานเดียว ดังแสดง ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ กรมการขนส่งทางบก
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อการให้ บริการ
ของกรมการขนส่ งทางบก
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
2.ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
3.ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
4.ด้านอาคารสถานที่
รวม

เพศ

t

อายุ

F

ระดับ
การ
ศึกษา

F

รายได้
เฉลี่ย
ต่ อ
เดือน

F

.168
.210
.567
.631
.394

1.108
1.503
1.614
1.304
1.415

.404
.087
.104
.092
.081

.908
2.324
4.118
3.251
3.145

.030
.013
.023
.063
.000*

3.213
3.421
3.251
4.512
3.145

.143
.785
.138
.562
.212

.335
.458
.164
.814
.288

510

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

6. อภิปรายผล
1.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่งทางบก โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่ อ จ าแนกเป็ นรายด้านพบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากมี ค วามพึ ง พอใจล าดับ แรก คื อ ด้านเจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บริ การรองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ ด้านอาคารสถานที่ และลาดับท้ายสุ ด คือ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุ นารี
แสนพยุห์ (2557) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์
ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ น้ าลิน
เที ย มแก้ว (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของส านัก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม ประจาปี การศึกษา 2555 ผลการศึกษา พบว่า ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ทั้งนี้จากการสังเกตของผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า สาเหตุที่ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
บุคลากร กรมการขนส่ งทางบก ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเนื่องมาจาก บุคลากร
กรมการขนส่ ง ทางบกเอาใจใส่ ใ นการให้ บ ริ ก าร ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ นธรรมไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถอย่างเหมาะสมในการให้บริ การ ประกอบกับใช้กิริยา ท่าทางที่ สุภาพ ด้วยรอยยิ้มเป็ นมิ ตรและ
มีอธั ยาศัยในการให้บริ การ จึงส่ งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบก
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้า นขั้น ตอนและระยะเวลาการให้บริ ก าร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ วนิ ดา สงวนทรั พย์ (2562) ศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การงานทะเบียน
ราษฎรของที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านการบริ การและขั้นตอนกระบวนการ
ให้บริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า สาเหตุที่ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริ การของบุคลากร กรมการขนส่งทางบก ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อาจเนื่องมาจาก กรมการขนส่งทางบก มีการกาหนดขั้นตอนและเวลาการให้บริ การอย่าง
ชัดเจนมีข้ นั ตอนการให้บริ การไม่ยุ่งยากซับซ้อนและรวดเร็ ว โดยมีบุคลากรที่คอยให้คาแนะนาที่ชัดเจนรวมทั้ง
ชี้แจงขั้นตอนในการให้บริ การและเอกสาร แบบฟอร์ม หรื อ คาร้องที่มีความเข้าใจง่าย รวมทั้งการจัดลาดับการเข้า
รับบริ การอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม จึงส่ งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของบุคลากร
กรมการขนส่งทางบก ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วนิดา สงวนทรัพย์ (2562) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การงานทะเบียนราษฎรของที่ว่าการ
อาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่ นกัน จากการสังเกตของผูว้ ิจัยมี ค วามเห็ น ว่า สาเหตุที่ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริ การของ
บุคลากร กรมการขนส่ งทางบก ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่ องมาจาก
กรมการขนส่ งทางบกมีการจัดทาสื่ อในการเผยแพร่ ความรู ้ที่รวดเร็ วและทันสมัย และได้นาเครื่ องมือที่ทนั สมัยมา
ใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยมีช่องทางการติดต่อหรื อสอบถามข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ ว เช่น website โทรศัพท์ เป็ นต้น
รวมทั้งมีเครื่ องถ่ายเอกสารและสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้บริ การอีกด้วย จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริ การของบุคลากร กรมการขนส่งทางบก ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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1.4 ด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ น้ าลิน เทียมแก้ว
(2556) ศึ กษาเรื่ อ งความพึ งพอใจต่อ คุณภาพการให้บริ การของสานักวิ ท ยบริ การ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม
ประจาปี การศึกษา 2555 ผลการศึกษา พบว่า ด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ จากการ
สังเกตของผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า สาเหตุที่ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของบุคลากรกรมการขนส่ ง
ทางบก ด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่ องมาจาก กรมการขนส่ งทางบก มีการจัดเก้าอี้
สาหรับประชาชนที่รอรับบริ การอย่างเพียงพอ มีการติดป้ายให้ข้อมูลและป้ายบอกทางไปหน่วยงานต่างๆ ชัดเจน
และเข้าใจง่าย มีห้องน้ าสะอาดและมีจานวนเพียงพอ มีความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย การเดินทางกรมการ
ขนส่งทางบกมีความสะดวก รวดเร็ วและมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริ การของบุคลากร กรมการขนส่ งทางบกของกรมการขนส่ งทางบกด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การของกรมการขนส่ งทางบกแตกต่างกัน จึงเป็ นไปตามสมมติฐานเพียงสมมติฐานเดียว อาจเป็ นเพราะ
ผูร้ ับบริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังที่จะได้รับการบริ การแตกต่างกัน จึงทาให้ทศั นคติและ
ความพึงพอใจต่อการรับบริ การแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ รักเหล็ก (2554) ศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของที่ว่าการอาเภอไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า
ระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การที่ว่าการอาเภอไชยาแตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ของที่ว่าการอาเภอไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีแตกต่างกัน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ในจุดประชาสัมพันธ์ เพื่อ อธิ บาย
ขั้นตอนการรับบริ การ และการกรอกแบบฟอร์มเมื่อมารับบริ การเพื่อความเข้าใจและความถูกต้องในการรับบริ การ
(2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ควรปรั บปรุ งระบบปฏิบัติงานให้ทนั สมัย รวดเร็ วในการ
ให้บริ การ และจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เผยแพร่ ในช่องทางของ social media ให้มากขึ้น
(3) ด้า นอาคารสถานที่ ควรเพิ่ ม และปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ า ให้ ส ะอาด รั ก ษาความสะอาดภายใน
และภายนอกอาคารอย่างสม่าเสมอ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรพัฒนาการให้บริ การผูร้ ับบริ การทุกคน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อ ตอบสนอง
ความพึ ง พอใจ ความต้อ งการ และให้บริ การอย่างสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้
(2) ศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และปัจจัยด้านอื่นๆ ของสานักงานขนส่งจังหวัดหรื อสาขา
เพื่อนามาเปรี ยบเทียบและปรับปรุ งให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นต้นแบบสาหรับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
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คาสาคัญ : การจัดการภาครัฐ มาเลเซีย พัฒนาการ 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. บทนา
มาเลเซี ยเป็ นประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซี ยนโดยมีชื่อเรี ยกว่าสหพันธรัฐมาเลเซี ยซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 2 ดินแดน คือ มาเลเซี ยตะวันตก (Malaysia Barat) ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู พรมแดนด้านเหนือติดกับ
ประเทศไทยและบริ เวณปลายคาบสมุทรติดกับประเทศสิ งคโปร์ ส่วนมาเลเซียตะวันออก (Malaysia Timur) ตั้งอยู่
บนเกาะบอร์เนียวประกอบด้วยรัฐซาราวัก (Sarawah) และซาบาห์ (Sabah) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556)
กล่าวได้ว่า พัฒนาการและภูมิหลังในอดีต บริ เวณที่เป็ นประเทศมาเลเซี ยในปั จจุบนั เดิมเป็ นอาณาจักร
ศรี วิชยั ซึ่ งมีความรุ่ งเรื องทางด้านการค้าทางทะเลเป็ นอย่างมาก (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2554) ภายหลังต่อมา ในยุคที่
มหาอานาจยุโรปได้ขยายตัวเข้ามา โดยในสมัยการปกครองของอาณานิคมอังกฤษได้นาเอานโยบายการแทรกแซง
และขยายอาณานิคมเข้ามาใช้อย่างเต็มที่ มีระบบที่ปรึ กษาข้าราชการอังกฤษเป็ นที่ปรึ กษาของสุ ลต่านมีอานาจการ
สั่งงานเทียบเท่ากับผูส้ าเร็ จราชการ ยกเว้นเรื่ องที่เกี่ยวกับประเพณี ของชาวมลายู และ ศาสนาอิสลาม (C.Mary
Turnbull,1981 อ้างใน ชัย โชค จุ ล ศิ ริ วงศ์ , 2541) หลัง จากนั้น ได้เ ริ่ ม มี ก ารต่ อ ต้า นอัง กฤษโดยเกิ ด ขบวนการ
ชาตินิยมและกลุ่มคอมมิวนิสต์จีนขึ้น แต่ไม่ประสบความสาเร็ จมากนัก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษจึงได้
ปกครองมลายูอย่างเข้มงวด แต่กลับถูกต่อต้านอย่างรุ นแรงจากชาวพื้นเมือง เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว
ทางการเมื องของชาวพื้นเมื องที่ หวังจะได้รับเอกราช จนมาเลเซี ยได้ประกาศเอกราชจากอัง กฤษในวันที่ 31
สิ ง หาคม ค.ศ. 1957 โดยใช้ชื่อ ว่ า “สหพัน ธรั ฐ มลายู ” เป็ นสหพัน ธ์ ที่ มี รั ฐ บาลกลางเข้ม แข็ง มี กษัต ริ ย ์ภายใต้
รัฐธรรมนูญเป็ นประมุข (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556) และในวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1963 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
“สหพันธรัฐมาเลเซี ย” ด้วยเหตุน้ ี มาเลเซี ย จึงมีลกั ษณะการเมืองการปกครองที่นับเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
อันเป็ นผลมาจากประวัติศาสตร์ คือ การเป็ นประเทศประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
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ประมุข และ นายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้าผูบ้ ริ หารประเทศ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่มาเลเซียรับมาจากประเทศอังกฤษ เจ้าอาณา
นิคมโดยตรง แต่ที่แตกต่างกัน คือ ประเทศมาเลเซี ยมีลกั ษณะเป็ นรัฐต่าง ๆ 13 รัฐมารวมตัวกันภายใต้กติกาและ
การดูแลของรัฐบาลกลางร่ วมกันในบางเรื่ อง โดยแต่ละรัฐต่างมีอิสระที่จะปกครองตนเองอยู่พอสมควร (ศูนย์อิน
โดจี นศึ กษา วิทยาลัยการบริ หารรั ฐกิ จ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553) กล่าวได้ว่า จุดเปลี่ ยนผ่านของพัฒนาการ
ดังกล่าวนี้ นาสู่ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในช่วงที่ มาเลเซี ยได้รับเอกราช คือ “นโยบายการบริ หารการให้บริ การ
สาธารณะของมาเลเซี ย” สิ่ งนี้ถือเป็ นวาระสาคัญของพันธมิตรรัฐบาลในการที่จะทาให้เป็ นระบบบริ หารราชการ
แผ่นดินมาเลเซียอย่างสมบูรณ์ ในระยะต่อมารัฐบาลจึงได้ปรับนโยบายโดยการผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยอดีตนายกรัฐมนตรี มหาธีร์ มูฮมั หมัด ได้ประกาศแนวคิดที่จะให้มีการร่ วมมือกัน
ในรู ปของ “บริ ษทั มาเลเซีย” เพื่อเร่ งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และในปี พ.ศ. 2539 ประเทศมาเลเซียได้มี
การปฏิ รู ป ราชการอี ก ครั้ ง โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “Civil Service Reforms towards Malaysia’s Vision 2020” นโยบาย
แห่ งชาติน้ ี จะเน้นการปฏิรูปภาคราชการในเรื่ องการปฏิรูปการจัดระบบการบริ หารและการจัดการภาคราชการ
และเรื่ องการปฏิรูปการจัดการระบบการให้บริ การแก่ ประชาชน จุดมุ่งหมายในการปฏิ รูปภาคราชการครั้งนี้
เพื่อที่จะเผชิ ญความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
,ม.ป.ป.) ดังนั้น ในบทความนี้ผเู ้ ขียนมุ่งนาเสนอประเด็นการจัดการภาครัฐในมาเลเซี ยที่มีการปฏิรูปนโยบายโดย
ได้รับผลจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เห็นมุมมองที่น่าสนใจต่อความยัง่ ยืนในอาเซียนได้

2. วัตถุประสงค์
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ศึกษาการจัดการภาครัฐในมาเลเซียตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
การปฏิรูปเชิงนโยบาย

3. แนวคิดเกีย่ วกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
แนวคิ ด การน านโยบายไปปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การน าเสนอบทความเรื่ อ งนี้ คื อ แนวคิ ด Macro
Implementation และ Micro Implementation (Berman,1978) ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มองตั้งแต่ระดับมหภาคลงสู่ ระดับ
จุลภาค และเป็ นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการนามาใช้จนถึงปัจจุบนั นี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับ Macro Implementation และ Micro Implementation
Macro Implementation หมายถึง การนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับมหภาค โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
รัฐบาลกลาง รวมถึงระบบราชการ ศาล กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ลงมาถึงระดับท้องถิ่น โดยการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิในระดับมหภาคนั้น จะเป็ นลักษณะที่รัฐบาลกลางต้องดาเนินนโยบายโดยมีอิทธิ พลต่อองค์การท้องถิ่นให้
ปฏิบตั ิตามด้วยวิธีต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ
Micro Implementation หมายถึง การนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับจุลภาค โดยการกาหนดจากสถาบัน
องค์การท้องถิ่ น ซึ่ งจะเป็ นในประเด็นองค์การท้องถิ่ นมีการตอบสนองต่อการกระทาของรัฐบาลกลางต่อการ
ออกแบบดาเนินการเองภายในนโยบายต่าง ๆ
จากการอธิบายทั้งสองความหมายดังข้างต้น Berman (1978) ได้ให้ความสาคัญในประเด็นการเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกันระหว่างการนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับมหภาคและระดับจุลภาคว่า สายโซ่ที่แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่ อ มโยงกัน ของกระบวนการนโยบาย 4 กระบวนการ ในการน านโยบายไปปฏิ บัติ ร ะดับ มหภาค (Macro
Implementation) ซึ่งเรี ยกว่า “four passages” มีดงั นี้
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ตารางที่ 1 “four passages” : Step in the policy process.
ที่มา Berman (1978)
ฝ่ ายบริ หาร : Administration
(1) If P, then G (อานาจการตัดสิ นใจเชิงนโยบายนาสู่โครงการรัฐบาล)
(2) If G, then A (โครงการรั ฐ บาลน าสู่ ก ารยอมรั บ น ามาปฏิ บัติ ข อง
การยอมรับนามาปฏิบตั ิ : Adoption
โครงการท้องถิ่น)
การนานโยบายไปปฏิบตั ิระดับ
(3) If A, then I (โครงการท้องถิ่นนาสู่การปฏิบตั ิ)
จุลภาค : Micro – implementation
ความถูกต้องเชิงเทคนิค :
(4) If I, then O (การปฏิบตั ินาสู่ผลลัพธ์ต่าง ๆ)
Technical validity
จากตารางที่ 1 อธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ไ ด้ว่า ฝ่ ายบริ ห ารที่ มี อ านาจในการตัด สิ น ใจเชิ ง นโยบายน าสู่
โครงการของรั ฐ บาล และโครงการของรั ฐ บาลได้น าสู่ ก ารยอมรั บ มาปฏิ บัติ ใ นโครงการของท้อ งถิ่ น ใน
กระบวนการต่อมาหน่วยงานท้องถิ่นดาเนินการปฏิบตั ิโครงการต่าง ๆ ซึ่ งในการปฏิบตั ิ (Micro Implementation)
จะนาสู่ผลลัพธ์อนั แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องเชิงเทคนิค
ในส่ วนของ Micro Implementation วรเดช จันทรศร (2552) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า การนานโยบายไป
ปฏิบตั ิแบบจุลภาค (Micro Implementation) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ขั้นตอนการระดมพลัง (Mobilization) หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ ใน 2 กิจกรรม คือ
การพิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุน
(2) ขั้ น ตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ครอบคลุ มถึ ง กระบวนการในการปรั บ เปลี่ ยน
โครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรู ปของการปฏิบตั ิจริ ง โดย วรเดช จันทรศร (2552) ได้อธิ บายว่า เบอร์
แมนและแมคลาฟลิน ได้สรุ ปถึงรู ปแบบของการนานโยบายไปปฏิบตั ิท้งั 3 รู ปแบบ คือ
1) ไม่มีการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Nonimplementation) คือ ไม่มีการปรับใช้นโยบาย แผนงาน หรื อ
โครงการในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิ
2) การยอมรับสภาพในการปฏิบตั ิ (Cooptation) เป็ นการนานโยบายไปปฏิบตั ิเหมือนกัน แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการนานโยบายไปปฏิบตั ิเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานหรื อข้อจากัดอื่น ๆ
3) การเรี ยนรู ้ ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ (Technological learning) หมายถึ ง ไม่มีการนานโยบาย
แผนงาน หรื อ โครงการมาใช้ ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ตาม เป็ นการปฏิบตั ิตามรู ปแบบแต่ไม่เกิด
กลไก
(3) ขั้ น ตอนการสร้ า งความเป็ นปึ กแผ่ น หรื อ ความต่ อ เนื่ อ ง (Institutionalization or Continuation)
หมายความว่า นโยบายนั้นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเป็ นหน้าที่ประจาวัน (routinization) ของผู ้
ปฏิบตั ิดว้ ยในเวลาต่อมา การสร้างความสาเร็ จให้เกิดขึ้นในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ผูเ้ กี่ยวข้องต้องหาทางทาให้
การปฏิบตั ิเกิดการสื บทอด คือ การสร้างความเป็ นปึ กแผ่นเชิงสถาบัน (institutionalization) หรื อ ความต่อเนื่องใน
การปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นกับนโยบายนั้นให้ได้ เป็ นการที่ผปู ้ ฏิบตั ิมีความผูกพันและยอมรับโครงการอันจะส่งผลทาให้
เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืน (sustainability)
ดังนั้น จึงสรุ ปรายละเอียดในสาระสาคัญได้ว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิในระดับจุลภาคเป็ นลักษณะที่
จะต้องดาเนินการใน 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบาย และ การแสวงหาความสนับสนุน นาสู่ ข้ นั ตอนการ
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ปฏิ บัติ ซ่ ึ ง มี จุ ด สาคัญ ในเรื่ อ งของการปรั บตัวเข้าหากัน และกัน (mutual adaptation) กล่ าวได้ว่า หากองค์การ
หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีการปรับตัว ก็จะเป็ นลักษณะที่เรี ยกว่า ไม่มีการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (nonimplementation)
แต่หากเป็ นลักษณะของการเสริ มกิจกรรม เรี ยกว่า การยอมรับสภาพในการปฏิบตั ิ (cooptation) จะเป็ นการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิที่ให้เห็นถึงความเหมาะสมกับสภาพบริ บทของหน่วยงาน และ หากองค์การมีการปรับตัวเข้าหา
กัน และกัน (mutual adaptation) จะท าให้ เ กิ ด ขั้น ตอนของการมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ยอมรั บ เป็ นหน้ า ที่ ป ระจ าวัน
(routinization) ของผูป้ ฏิบตั ิ นาสู่การสร้างความสาเร็ จให้เกิดขึ้นในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ

4. พัฒนาการกลยุทธ์ การปฏิรูปภาครัฐในช่ วงเปลีย่ นผ่ าน
กลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐของมาเลเซียในช่วงเปลี่ยนผ่าน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
4.1 อับดุล ราซะก์ (The Razak Reforms : ค.ศ. 1960 – 1976)ได้ถูกเรี ยกว่าเป็ น “บิดาแห่ งการพัฒนา”
ของมาเลเซี ย มีกลยุทธ์ที่โดดเด่นอันแสดงให้เห็นถึง การมุ่งเน้นปฏิรูปมาเลเซี ยให้มีความเติบโต โดยรัฐบาลได้มี
การจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาชนบท (Ministry of Rural Development) เพื่อรองรับในแผนงานการพัฒนาชนบท
มีการวางกลยุทธ์ที่แสดงถึงศักยภาพของการปฏิรูประบบราชการด้วยกลยุทธ์ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ระบบราชการโดยการพัฒนาการบริ การสาธารณะของระบบราชการ ที่ได้สร้างความเติบโตของแผนงานที่สาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี ค.ศ.1961 มาเลเซีย ได้มีโครงการป้องกันการคอร์รัปชัน่ (Prevention of Corruption
Act : PCA) (Pan Suk Kim,2011)โดยมีการนาไปสู่ การปฏิบตั ิมีหน้าที่หลัก คือ (1) การสื บสวนและการฟ้ องร้อง
การกระทาความผิด (2) การป้องกัน ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ในการให้บริ การประชาชนและการบริ การที่ชอบด้วย
กฎหมาย (3) การสื บสวนการร้องทุกข์ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการ อีกทั้ง ลดวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานที่ล่าช้า
(Office of the Civil Service Commission The Royal Government of Thailand,1985) นอกจากนี้แล้ว ยังได้ประสบ
ความสาเร็ จในการฝึ กอบรมพนักงาน ต่อการบริ การสาธารณะ ในปี ค.ศ.1972 มีการจัดตั้งสถาบัน INTAN (the
Malay acronym for National Institute of Public Administration) เพื่ อ เป็ นการฝึ กอบรมให้ กับ พนั ก งานในทุ ก
ประเภท (Pan Suk Kim,2009)
4.2 ดร.มหาเธร์ โมฮั ม หมั ด (The Mahathir Reforms : ค.ศ. 1981 – 2003) มี กลยุท ธ์ ที่ สาคัญ ในการ
พัฒนาประเทศ คือ the Fourth Malaysia Plan ในปี ค.ศ.1981 – 1985 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งทางการตลาด (Pan Suk Kim,2011) อีกทั้งในปี ค.ศ.1991 มหาเธร์ ได้ประกาศ “Vision 2020” ซึ่ งเป็ นแผน
ในการพัฒนามาเลเซียให้เป็ นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เป็ นการปฏิรูปตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
(NPM) (Pan Suk Kim,2009)กล่าวได้ว่า การปฏิรูปประเทศในสมัยรัฐบาลของมหาเธร์ น้ นั ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การรวมกิ จ การภาครั ฐ กับ ภาคเอกชนในการพัฒ นาประเทศ นอกจากนี้ แล้ว ชัย โชค จุ ล ศิ ริ ว งศ์ และ ชปา
จิตต์ประทุม (2552) ได้อธิ บายในแง่มุมของทิศทางนโยบายว่า มาเลเซี ย ในยุคของมหาเธร์ มีความชัดเจนในจุดยืน
และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยมีความโดดเด่นมากท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างและคนละด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นการเสนอขอจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจเอเชี ยตะวันออก (EAEG) ในปี 1990 เพื่อตอบโต้การรวมกลุ่มการค้าเสรี
อเมริ กาเหนื อ (North America Free Trade Agreement : NAFTA) และ ในเรื่ องการควบคุมการปริ วรรตเงินตรา
(exchange control)ในปี ค.ศ. 1998 กล่าวได้ว่า กลยุทธ์ดงั กล่าวมีความสาคัญต่อการสร้างประโยชน์แห่งชาติในการ
รองรับกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาในช่วงเวลาต่อมา
4.3 ดะโต๊ ะ ศรี อับดุลลอฮ์ อะห์ มัด บาดาวี (The Abdullah Reforms : ค.ศ. 2004 – 2008) ได้เข้มงวด
ในเรื่ องเกี่ยวกับการป้ องกันปั ญหาการคอร์ รัปชั่น โดยมีกลยุทธ์ที่โดดเด่น คือ การจัดตั้งหน่ วยงานการต่อต้าน
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คอร์ รัปชั่น (The ACA :Anti-Corruption Agency) เพื่อดาเนิ นงานสนับสนุ นการต่อต้า นการคอร์ รัปชั่นในระบบ
ราชการ อีกทั้ง ได้มี MACC (Malaysia Anti-Corruption Commission) โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (Pan Suk Kim, 2009) กล่าวได้ว่า กลยุทธ์น้ ีได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน
พัฒนาสร้างเสถียรภาพให้กบั ประเทศ และนอกจากนี้ แล้ว ได้มีแผนพัฒนาความซื่ อตรงแห่ งชาติ (The National
Integrity Plan : NIP)โดยมียุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศทั้ง 8 ด้าน คือ (1) สถาบันครอบครัว (2) ชุมชนท้องถิ่น
(3) สั ง คมพลเมื อ ง (4) สถาบัน ทางสั ง คมและวัฒ นธรรม (5) สถาบัน ทางศาสนา (6) สถาบัน ทางเศรษฐกิ จ
(7) สถาบันทางการเมือง และ (8) สถาบันทางการบริ หาร (Integrity Institute of Malaysia,2004) เป็ นแผนพัฒนาที่
มุ่งเน้นการสร้างความมัน่ คงของประเทศในทุกด้าน แก้ไขปั ญหาการคอร์รัปชัน่ ให้ประเทศมีการพัฒนาที่เป็ นไป
อย่างโปร่ งใส มีความชอบธรรม
4.4 นาจิบ ราซัก และ มาฮาดีร์ บิน โมฮามัด (ค.ศ. 2009 – 2020) เป็ นการดาเนิ นนโยบายของ
มาเลเซี ย
ที่เกิดจากความต่อเนื่องในนโยบายที่ดีของแต่ละช่วงเปลี่ยนผ่าน นามาซึ่ งการสานต่อกลยุทธ์เพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศมาเลเซี ยตามแนวนโยบายการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Policy : NDP)
และ Vision 2020 ตรงตามจุ ด มุ่ ง หมายของการปรั บเปลี่ ย นการพัฒ นาประเทศตามแนวนโยบาย “1Malaysia
concept” เพื่อการรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว โดย “Vision 2020” เป็ นวิสัยทัศน์ของประเทศมาเลเซี ยที่มีการประกาศว่า
จะเป็ นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่พ่ ึงพาตนเองได้ภายในปี 2020 พัฒนาภาพรวมของประเทศ ทุกส่ วนของวิถี
ชีวิตพลเมือง ตั้งแต่เรื่ องความเจริ ญมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ความสุ ขสมบูรณ์ในสังคม ประชาชนมีการศึกษาในคุณภาพ
ระดับโลก การเมื องมี ความมั่นคง และประเทศชาติ ประชาชนดาเนิ นชี วิตอย่างมี ดุลยภาพทางจิตใจ โดยได้มี
เป้าหมายอันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ 9 ประการ (Challenges to realising Vision 2020,n.d.) ดังนี้
(1) สร้างสังคมมาเลเซี ยให้หลอมรวมเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งเผ่าพันธุ์ มาเลย์ จีน อินเดีย
ฯลฯ เป็ นเผ่าพันธุ์มาเลเซียเป็ นหนึ่งเดียว
(2) สร้างสังคมมาเลเซียให้เป็ นอิสระเสรี ในเชิงความรู ้สึกนึกคิดเป็ นสังคมที่พฒั นาแล้วอย่างมีความ
มัน่ คง
(3) สร้างเสริ มและคุม้ ครองสังคมประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะ เป็ นสังคมประชาธิปไตยที่เจริ ญแล้ว
(4) สถาปนาสังคมที่เปี่ ยมด้วยศีลธรรมและจริ ยธรรมอย่างสมบูรณ์
(5) สร้างสังคมที่มีอุดมการณ์เสรี นิยมและอดทนต่อกันอย่างมีวุฒิภาวะ
(6) สร้างสังคมที่มีฐานความคิดเป็ นวิทยาศาสตร์และคิดอย่างก้าวหน้า
(7) สร้างสังคมที่ห่วงใยเอื้ออาทรต่อกันและกันอย่างสมบูรณ์
(8) สร้ างหลักประกันให้มี ความยุติ ธรรมในสั ง คมทางด้านเศรษฐกิ จ เป็ นสั ง คมที่ มีการจัดการ
กระจายความมัง่ คัง่ ของชาติให้ทวั่ ถึงและเป็ นธรรม
(9) สร้างสังคมที่มงั่ คัง่ อุดมสมบูรณ์ ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ เป็ นระบบ
เศรษฐกิจที่มีพลวัตรสู ง มีความยืดหยุน่ และมีความตื่นตัวคึกคักตลอดเวลา
4.5 มุ ฮ ์ยิ ด ดิน ยั ซ ซิ น (ค.ศ.2020) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย คนปั จจุบัน (Tan Sri Muhyiddin Yassin)
ออกนโยบายแพ็คเกจกระตุน้ เศรษฐกิจมูลค่า 35,000 ล้านริ งกิต เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวจากผลกระทบของ
ไวรัส
โควิด-19 และมาตรการควบคุมการสัญจร (Movement Control Order : MCO) หลังจากธุรกิจส่ วน
ใหญ่ตอ้ งปิ ดกิจการเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ในจานวนนี้เป็ นการอัดฉีดเงินโดยตรง 10,000 ล้านริ งกิต แผนการฟื้ นฟู
เศรษฐกิ จระยะสั้น (Economic Recovery Plan : ERP) หรื อแพ็คเกจ “PENJANA” (Pelan Jana Semula Ekonomi
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Negara)
มีเป้าหมายหลักสามประการ ได้แก่ (1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน (2) ขับเคลื่อนธุรกิจ
และ (3) กระตุน้ เศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญกับ SMEs ผ่านโครงการฝึ กอบรม การสนับสนุนทางสังคม แผนการ
จัดหาเงินทุน การกระตุน้ การบริ โภคภายในประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการใช้มาตรการ MCO ทั้งนี้ “Penjana” เป็ นมาตรการล่าสุ ดของรัฐบาลใน
การรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการปิ ดประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้
จัด สรรเงิ น จ านวน 260,000 ล้า นริ ง กิ ต ผ่ า นแพ็ค เกจ Prihatin Rakyat หรื อ แพ็ค เกจความห่ ว งใยสู่ ป ระชาชน
ประกอบด้วยการเลื่อนชาระหนี้ของธนาคาร การมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชน และการให้สินเชื่อกับภาคธุรกิจ
แผนฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ ระยะสั้ น (ERP) ได้แ ก่ แก้ไ ข (resolve), ฟื้ นตัว (resilience), เริ่ ม ต้น ใหม่ (restart), ฟื้ นฟู
(recovery), คื น สู่ สภาพเดิ ม (revitalize), และ ปฏิ รู ป (reform) โดยการกลับ สู่ ส ภาพเดิ ม จะด าเนิ น การในช่ ว ง
ปี งบประมาณ 2564 (กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์,2563)

5. การสั งเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทความเรื่ องนี้ ผูเ้ ขียนสังเคราะห์ สรุ ปผลเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐของรัฐบาลมาเลเซี ยใน
แต่ละสมัย ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐของรัฐบาลมาเลเซียในแต่ละสมัย
รัฐบาล
อับดุล ราซะก์
(ค.ศ.1960 – 1976)

จุดเด่นของนโยบาย
การวางกลยุทธ์พฒั นาการบริ การ
สาธารณะของระบบราชการ
โดยมีโครงการป้องกันการคอร์รัปชัน่
(Prevention of Corruption Act : PCA)

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

ประกาศ “Vision 2020” ซึ่ งเป็ นแผนใน 1.ศักยภาพการจัดการของภาคเอกชน ใน
การพั ฒ นามาเลเซี ย ให้ เ ป็ นประเทศ ความแข็งแกร่ ง นาไปสู่การปฏิบตั ิเป็ น
อุตสาหกรรมสมัยใหม่
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต
2.การมีโครงการต่าง ๆ ที่ถูกแปรรู ปด้วย
เอกชนนี้ได้นาไปสู่การลดลงของพนักงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ เป็ นการช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (Pan Suk Kim,2011)
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ผลการปฏิรูป
การดาเนินนโยบายอย่างเป็ นรู ปธรรม
เกี่ยวกับการควบคุมการบริ การสาธารณะ
ของระบบราชการ
1. การสื บสวนและการฟ้องร้องการกระทา
ความผิด
2. การป้องกัน ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ใน
การให้บริ การประชาชนและการบริ การที่
ชอบด้วยกฎหมาย
3. การสื บสวนการร้องทุกข์ของประชาชน
ที่มีต่อข้าราชการ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รัฐบาล
ดะโต๊ะ ศรี อับดุลลอฮ์
อะห์มดั บาดาวี
(ค.ศ.2004 – 2008)

นาจิบ ราซัก และ มาฮาดีร์
บิน โมฮามัด
(ค.ศ.2009 – 2020)

มุฮย์ ิดดิน ยัซซิน
(ค.ศ.2020)

จุดเด่นของนโยบาย
การจัดตั้งหน่วยงานการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ (The ACA :Anti-Corruption
Agency) เพื่อดาเนินงานสนับสนุนการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในระบบราชการ
อีกทั้ง ได้มี MACC (Malaysia AntiCorruption Commission) โดยจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

ผลการปฏิรูป
1.จากฐานข้อมูล Global Peace Index
2011(Theguardian,2011) พบว่า มาเลเซีย
จัดอยูใ่ นลาดับที่ 19 ของโลกในเรื่ องของ
ความสันติ ความเป็ นประชาธิปไตยและ
ความโปร่ งใส
2.แนวทางการปฏิรูปดังกล่าวนาไปสู่
แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (The
National Integrity Plan : NIP) ซึ่งนาไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาประเทศของมาเลเซีย
ตามแนวนโยบาย Vision 2020
การสานต่อกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายการ
1.การลดปัญหาการคอร์รัปชัน่ ในภาครัฐ
พัฒนาประเทศมาเลเซียตามแนวนโยบาย คุณภาพของการเข้าถึงการศึกษา มาตรฐาน
การพัฒนาแห่งชาติ (National
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการ
Development Policy : NDP) และ
เติบโตของโครงสร้างพื้นฐานและ
Vision 2020 ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
การปรับปรุ งการขนส่งสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น
การปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศตาม ภายใต้เป้าหมาย Vision 2020 (Pan Suk
แนวนโยบาย “1 Malaysia concept”
Kim, 2011)
นโยบายแพ็คเกจ “PENJANA” กระตุน้
ผลสารวจโดยศูนย์เมอร์เดกา ซึ่งเป็ นสานัก
เศรษฐกิจ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้ นตัว
สารวจความคิดเห็นอิสระ พบว่า ผูต้ อบ
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และ แบบสารวจได้ให้คะแนนเรื่ องการจัดการ
มาตรการควบคุมการสัญจร (Movement ไวรัส โควิด-19 ของรัฐบาล สูงถึง
Control Order : MCO)
ร้อยละ 93 และให้คะแนนสูงเรื่ องการ
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ และจัดการเศรษฐกิจ
ในช่วงวิกฤต ที่เกิดจากไวรัสโควิด-19
(สานักข่าวไทย,2563)

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า มาเลเซียเป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีการจัดการภาครัฐที่นบั ได้
ว่ามีความโดดเด่นในการปฏิรูปประเทศ โดยในแต่ละช่วงเปลี่ยนผ่านได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องของ
แนวนโยบายที่ดีเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บรรลุเป้าหมายที่ยงั่ ยืน โดยนับตั้งแต่รัฐบาลอับดุล ราซะก์ ที่มุ่งเน้น
การปฏิรูประบบราชการให้มีการบริ การสาธารณะที่โปร่ งใส ซึ่ งเป็ นการวางแนวทางต่อการจัดการเรื่ องการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เป็ นรู ปธรรมของมาเลเซี ยในเวลาต่อไป อีกทั้ง Vision 2020 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศ
กับการเป็ นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และ การมีจุดยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางการเปิ ดประชาคม
อาเซียน ที่ส่งเสริ มให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี
และมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริ มการใช้ทรัพยากร
อย่างยัง่ ยืน และส่งเสริ มอัตลักษณ์ของความเป็ นอาเซียน กล่าวได้ว่า การวางรากฐานทางนโยบายของมาเลเซียมีผล
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ต่อเนื่องต่อการพัฒนาในยุคปั จจุบนั โดยจะเห็นได้ว่า แม้จะประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ไวรัส
โควิด-19 ประเทศมาเลเซียสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างสมดุล
มีขอ้ เสนอแนะที่น่าสนใจสามประการ ดังนี้
ประการแรก การวางนโยบายของมาเลเซีย เช่น ในเรื่ องของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สามารถนามาปรับใช้
กับประชาชนในประเทศเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจได้ ทั้งการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล นวัตกรรมทางอาหาร
การทาตลาดให้เป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
ประการที่สอง ควรมุ่งเน้นแนวทางในการเสริ มสร้างความมัน่ คงกับกลุ่มประชาชนในมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ น
ประเทศที่ มี ความหลากหลายทางด้านเชื้ อ ชาติ ให้ ส ามารถด ารงอยู่ร่ ว มกัน ได้ ทั้ง นี้ เพื่ อ สร้ างจุ ด ยื น ร่ วมกัน
ก่อให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรอาเซียน มีการเมืองที่มนั่ คงในระดับภูมิภาค รวมทั้งเศรษฐกิจที่
มีความยัง่ ยืน
ประการสุ ดท้ าย ควรสนับสนุนให้ประชาชนในมาเลเซี ยได้มีการศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อ
เป็ นการผลิตทักษะแรงงานให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น ซึ่ งเมื่อแรงงานมีทกั ษะที่สูงมากขึ้นจะสามารถรองรับกับการขยาย
อุตสาหกรรมธุรกิจของประเทศได้

6. เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์. (2563). นายกรั ฐมนตรี มาเลเซียประกาศแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจ 35,000 ล้ านริ งกิต [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563, จาก :
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/
623080/623080.pdf&title=623080&cate=413&d=0
ชัยโชค จุลศิริวงศ์.(2541). “การเมืองการปกครองของมาเลเซีย” ใน สี ดา สอนศรี (บรรณาธิการ). เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ ้นสุดสงครามเย็น. กรุ งเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชัยโชค จุลศิริวงศ์, และ ชปา จิตต์ประทุม.(2552). “การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของมาเลเซียหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ (ค.ศ.1997 – 2006)” ใน สี ดา สอนศรี . เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจ และ การ
ต่ างประเทศ (ค.ศ.1997 – 2007). กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.(2556). ประวัติศาสตร์ มาเลเซีย [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 28 เมษายน 2563, จาก :
http://www.genedu.msu.ac.th/Course/1-2556/0023026.pdf
วิทย์ บัณฑิตกุล.(2554). รู้ จักประชาคมอาเซียน. กรุ งเทพฯ : วีพริ้ นท์.
วรเดช จันทรศร.(2552). ทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุ งเทพฯ : พริ กหวานกราฟฟิ ค.
ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2553). ข้อมูลพืน้ ฐานสหพันธรั ฐมาเลเซีย.
ชลบุรี : พิมพลักษณ์.
สานักข่าวไทย. (2563). การระบาดของโควิด-19 เพิ่มความนิยมให้ ผ้ ูนามาเลเซีย [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน
2563, จาก : https://apecthai.com/2020/09/03/47038/?fbclid=
IwAR0_rXxYoMBKEwg29Ay2pdABlEpk7EwYOPpfcDq7wVlNk2nrNJoAAaQ9IMI
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน.(ม.ป.ป.). ระบบบริ หารราชการของสหพันธรั ฐมาเลเซีย [ออนไลน์].
ค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2563, จาก : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/malaysia.pdf
522

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

Berman,P. (1978). The Study of Macro and Micro Implementation. Public Policy, 26(2), 157 – 184.
Challenges to realising Vision 2020.(n.d.).GTP Roadmap Chapter2 : Challenges to realising Vision 2020
[Online]. Cited date May7, 2020, Retrieved from :
http://www.pmo.gov.my/GTP/documents/GTP%20Roadmap/GTP%20Roadmap_Chapter02.pdf
Integrity Institute of Malaysia.(2004). National Integrity Plan. Malaysia : Dasar Cetak.
Office of the Civil Service Commission The Royal Government of Thailand.(1985). Trends in Civil Service
Reforms in ASEAN Countries. Bangkok : The Royal Government of Thailand.
Pan Suk Kim.(2009). Public Administration and Public Governance in ASEAN Member Countries and Korea.
Korea : ChoonWhan Lim DaeyoungMoonhwasa Publishing Company.
Pan Suk Kim.(2011). Public Sector Reform in ASEAN Member Countries and Korea. Korea : ChoonWhan Lim
DaeyoungMoonhwasa Publishing Company.
Theguardian.(2011). Global peace index 2011: the full list [Online]. Cited date May 12, 2020, Retrieved from :
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/25/ global-peace-index-2011

523

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุน
เที ย น มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านัก งานที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนและความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขา
บางขุนเทียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุน
เที ย น จ านวน 375 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้สถิ ติ วิเ คราะห์ คื อ ค่ าร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า Chi-square
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงาน
ที่ ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเที ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนมากมีความพึงพอใจลาดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริ การ ด้านอาคารสถานที่ และลาดับท้ายสุ ด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เพียงด้านเดียว
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ/การให้บริ การ/สานักงานที่ดิน/ สาขาบางขุนเทียน
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งที่องค์การที่ให้บริ การจาเป็ นต้องคานึงถึง เนื่องจากความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบริ การ ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การจาเป็ นต้องสารวจความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริ การและลักษณะของการนาเสนอบริ การให้เป็ นที่ชื่นชอบ เพราะ
ข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู ้ สึกและความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การต่อคุณสมบัติของการบริ การ
และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะที่ปรารถนา ซึ่ งเป็ นผลดี ต่อผูใ้ ห้บริ การในอันที่จะ
ตระหนักถึ ง ความคาดหวัง ของผูร้ ั บ บริ การ และสามารถสนองตอบบริ การที่ ต รงกับ ลักษณะและรู ป แบบที่
ผูร้ ับบริ การคาดหวังไว้ได้จริ ง ประเด็นที่สอง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวแปรสาคัญในการประเมิน
คุณภาพของการบริ การ หากกิจการใดนาเสนอบริ การที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของ
ผูร้ ั บบริ การ ก็ย่อมส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจต่อบริ การนั้นและมี แนวโน้มจะใช้บริ การซ้ าอีกต่อๆ ไป ความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจของการบริ การ ความเต็มใจที่จะให้บริ การ ตลอดจนความรู ้ความสามารถในการให้บริ การด้วย
ความเชื่อมัน่ และความเข้าใจต่อผูอ้ ื่น ประเด็นที่สาม ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การเป็ นตัวชี้คุณภาพและ
ความสาเร็ จของงานบริ การ การให้ความสาคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การเป็ น
เรื่ อ งที่ จ าเป็ น ไม่ ยิ่ ง หย่อ นไปกว่ า การให้ ค วามส าคัญ กับ ผูร้ ั บ บริ ก าร การสร้ า งความพึ ง พอใจในงานให้ กับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การย่อมทาให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็ม
ความสามารถอันจะนามาซึ่ งคุณภาพของการบริ การที่จะสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ (ศุภกิจ ศรี อาวุธ,
2555:4)
การให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่ประชาชนของภาครัฐ เป็ นสิ่ งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบตั ิงาน
การให้บริ การตอบสนองความต้องการประชาชนที่ เป็ นผูร้ ับบริ การของหน่ วยงานภาครัฐ ภายใต้รากฐานของ
การบริ หารราชการหรื อการบริ หารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ระบบราชการของหลาย
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ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็ นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วง
หลายปี ที่ผ่านมา ตามแนวคิดนี้ นอกจากแนวทางการปรับปรุ งสมรรถภาพและการยกระดับกาลังการผลิ ตของ
หน่ วยงานภาครั ฐ การจัดการภาครั ฐแนวใหม่น้ ัน มี มติ สาคัญประการหนึ่ งที่ ให้ความสาคัญต่ อการให้บ ริ ก าร
ประชาชน(Public Service Orientation)ที่ มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริ การประชาชนผูม้ ารั บบริ การจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ (วิโรจน์ ก่อสกุล และคณะ, 2562) ซึ่งเป็ นทั้งปัจเจกชนและผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้เร่ งรัดผลักดันการดาเนินการในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน เป็ นหน่วยงานระดับสานักมีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัด
เอกชน และกากับดูแลให้คาปรึ กษา สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานครทุกสาขา โดย
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน เป็ น 1 กลุ่มงาน 3 ฝ่ าย ได้แก่ 1) กลุ่มงานวิชาการที่ ดิน ตอบปั ญหาและข้อร้องเรี ยน
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสานักงาน และสาขา2) ฝ่ ายอานวยการ แบ่งเป็ นงานบริ หารทัว่ ไป และงานการเงินและ
บัญชี 3) ฝ่ ายทะเบียน จดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ 4) ฝ่ ายรังวัด รังวัดที่ดิน สอบเขต
แบ่งแยก รวมที่ดิน และทาแผนที่ ทั้งนี้ สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ให้ความสาคัญกับ
ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ เนื่ องจากการให้บริ การเป็ นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล เป็ นภารกิ จที่
สาคัญทางด้านการตอบสนองต่อสภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรั บบริ การภายใต้ระเบียบ
กฎหมายและข้อบังคับที่กาหนดไว้ในปัจจุบนั นี้ รัฐบาลได้เร่ งรัดให้ส่วนราชการต่างๆ ขยายขอบเขตและปรับปรุ ง
การบริ การประชาชนในรู ปแบบต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รั บบริ การที่สะดวกทัว่ ถึง และเป็ น
การประสานเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ทั้งนี้ ขา้ ราชการจะต้องคานึ งถึง
ประชาชนและต้องสารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบตั ิราชการในฐานะที่เป็ นข้าราชการซึ่งมีภารกิจในการให้บริ การ
ประชาชนนั้น ได้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
หรื อไม่ เพราะฉะนั้นเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างข้าราชการกับประชาชนจึงเป็ นเรื่ องที่จะต้องให้ความสาคัญอย่าง
มากและต้องพยายามดาเนิ นการเพื่อให้การทางานของราชการสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเพิ่มพูนคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้(กรมที่ดิน, 2563)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิจยั มาเป็ นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบาง
ขุ น เที ย นอัน จะเป็ นการเพิ่ ม คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและตอบสนองความต้อ งการของประชาชน ซึ่ งจะมี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจและประโยชน์ สู ง สุ ด ของประชาชนที่ ม ารั บ บริ การของส านั ก งานที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร
สาขาบางขุนเทียน
(2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาครั้งนีผ้ ้วู ิจัยได้ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจหรื อความพอใจ พจนานุ กรมด้านจิตวิทยา (ธนพร
ชุ ม วรฐายี , 2539: 8)ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ของผู ้ที่ ม ารั บ บริ การต่ อ สถานบริ การตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการเข้าไปติดต่อขอรับบริ การในสถานบริ การนั้น นอกจากนี้ยงั มีผใู ้ ห้ความหมายของ
ความพึงพอใจไว้หลากหลาย เช่น ความพึงพอใจ คือ ทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ทุกสิ่ งที่
เกี่ยวเนื่องจากความต้องการด้านพื้นฐานของมนุษย์ ถ้าบุคคลได้รับความตึงเครี ยด มีผลเกี่ยวเนื่องจากความต้องการ
ด้านพื้นฐานของมนุษย์ จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้นกล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจเป็ นสิ่ งหนึ่งที่สามารถใช้
แทนกันได้ เพราะทั้งสองคานี้จะหมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนคติดา้ นบวกจะ
แสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่ งนั้น และทัศนคติดา้ นลบ และแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั้นเอง
สอดคล้องกับ (จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ,2538:40) ที่ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ความพึง
พอใจเป็ นความรู ้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู ้สึกในทางบวก และความรู ้สึกในทางลบ ความรู ้สึกทางบวก
เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นแล้ว จะทาให้เกิดความสุ ข ความสุ ขนั้นเป็ นความรู ้สึกที่แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอื่น
กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึกที่ระบบย้อนกลับ ความสุ ขสามารถทาให้เกิดความสุ ข หรื อความรู ้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อกี
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าความสุ ขเป็ นความรู ้ สึกที่ สลับซับซ้อน และความสุ ขนั้นมี ผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้ สึก
ทางบวกอื่นๆ ส่ วนความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวก และความสุ ข มีความสัมพันธ์ กนั อย่างสลับซับซ้อน และ
ระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึกทั้งสามนี้ เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบ
ความพึงพอใจ มี ความรู ้ สึกทางบวกมากกว่าทางลบสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความรู ้ สึ กพึงพอใจของมนุ ษย์มักจะได้แ ก่
ทรั พยากร หรื อสิ่ งเร้ า การวิเคราะห์ระบบความพอใจ คือ การศึ กษาว่าทรั พยากรหรื อสิ่ งเร้ า แบบใดเป็ นสิ่ งที่
ต้องการที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจและความสุ ขแก่มนุษย์ ความพอใจ จะเกิดได้มากที่ใดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่าง
ที่เป็ นที่ตอ้ งการครบถ้วน
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ การให้บริ การเป็ นหน้าที่หลักที่สาคัญในการ
บริ หารงานของภาครัฐโดยเฉพาะในลักษณะงานที่ตอ้ งมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ประชาชน หรื อผูร้ ับบริ การโดยตรง
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2538: 27-28) กล่ าวว่ า หลักการบริ การที่ ดี ต้อ งประกอบด้วย 1) ความเชื่ อ ถื อได้
(Reliability) ประกอบด้วยความสม่าเสมอและการตอบสนอง (Response) ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บริ การ
ความพร้ อมที่ จะให้บริ การและการอุทิศเวลาความต่อเนื่ องในการติ ดต่อและปฏิบตั ิ ต่อผูใ้ ห้บริ การเป็ นอย่างดี
2) ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย ความสามารถในการให้บริ การความสามารถในการสื่ อสารและ
ความสามารถในความรู ้ วิชาการที่จะให้บริ การ 3) การเข้าถึ งบริ การ (Access) ประกอบด้วย ผูใ้ ช้บริ การเข้าใช้
บริ การหรื อรั บบริ การได้สะดวก ระเบี ยบขั้นตอนไม่ควรมากและซับซ้อนเกิ นไป ผูใ้ ช้บริ การใช้เวลารอคอย
น้อย เวลาที่ ให้บริ การเป็ นเวลาที่ สะดวกสาหรั บผูใ้ ช้บ ริ การและอยู่ในสถานที่ ที่ผูใ้ ช้บริ การติ ด ต่อ ได้สะดวก
4) ความสุ ภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วย การแสดงความสุ ภาพต่อผูใ้ ช้บริ การ การให้การต้อนรั บ ที่
เหมาะสมและผูใ้ ห้บริ การมี บุคลิ กภาพที่ ดี 5) การสื่ อ สาร (Communication) ประกอบด้วยมี การสื่ อ สารชี้ แจง
ขอบเขตและลักษณะงานบริ การและมีการอธิบายขั้นตอนการให้บริ การ 6) ความซื่อสัตย์ (Honesty) 7) ความมัน่ คง
(Security) ได้แก่ ความปลอดภัยทางกายภาพ 8) ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย การเรี ยนรู ้ผใู ้ ช้บริ การ
การให้คาแนะนาและเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การและการให้ค วามสนใจต่ อผูใ้ ช้บ ริ การ 9) การสร้ างสิ่ งที่ จับต้อ งได้
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(Tangibility) ประกอบด้วย การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมสาหรับให้บริ การ การเตรี ยมอุปกรณ์เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ ช้บริ การและ การจัดสถานที่ที่ให้บริ การอย่างสะอาดสวยงามเวเบอร์ (Weber, 1966: 34) ได้
ชี้ให้เห็นว่าการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คือ การให้โดยไม่คานึงถึง
ตัวบุคคลหรื อที่เรี ยกว่า Fine Ira Et Studio กล่าวคือ การให้บริ การที่ไม่ใช้อารมณ์และไม่มีความชอบพอใครเป็ น
พิเศษ แต่ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่มีอยูใ่ นสภาพที่เหมือนกัน
3. ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ มีงานวิจยั
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริ การ มีงานวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ,อายุและการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริ การ (สุ นารี แสนพยุห์, 2557 และนุชิดา ทับศรี , 2560 และปาวิตรา สุ นทรส, 2561 และ
สิ ณิสา แจ้งจรั ส, 2562 และอาคม สกลนุ รักษ์, 2562 และวนิ ดา สงวนทรั พย์, 2562 ในส่ วนปั จจัย ด้านรายได้มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ (นุชิดา ทับศรี , 2560 และปาวิตรา สุ นทรส, 2561
และ สิ ณิสา แจ้งจรัส, 2562และอาคม สกลนุรักษ์, 2562 และวนิดา สงวนทรัพย์, 2562) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาตัวแปร
เหล่านี้มาศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริ การ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้

สุนารี
แสนพยุห์
(2557)
⁄
⁄
⁄

นุชิดา
ทับศรี
(2560)
⁄
⁄
⁄
⁄

ปาวิตรา
สุนทรส
(2561)
⁄
⁄
⁄
⁄

สิ ณิสา แจ้ง
จรัส
(2562)
⁄
⁄
⁄
⁄

อาคม
สกลนุรักษ์
(2562)
⁄
⁄
⁄
⁄

วนิดา
สงวนทรัพย์
(2562)
⁄
⁄
⁄
⁄

ความถี่

6
6
6
5

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู ้วิ จัย ได้น าแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านัก งานที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และด้านอาคารสถานที่ จากแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ(2538:27-28)
และปั จจัยส่ วนบุคคลที่ได้จาการสังเคราะห์ ที่มีความถี่ต้ งั แต่ 3 ขึ้นไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดดังแผนภาพที่ 1
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
-ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ ให้ บริการของ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
- ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
- ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
- ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
- ด้านอาคารสถานที่
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

3.3 สมมติฐานการวิจัย
จากแนวความคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั นามาตั้งสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปั จจัยส่ วน
บุคคลได้แก่ 1. ด้านเพศ 2.ด้านอายุ 3.ด้านการศึกษา และ4.ด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริ การจากสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ใน
ไตรมาส 1และไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2563 จานวน 13,200 คน ใช้สูตรของ เครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and
Morgan, 1970) กาหนดขนาดตัวอย่างได้ 375 คน และแจกแบบสอบถามให้กบั ประชาชนที่มารับบริ การ ณ ที่ทา
การสานักงานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางขุน เที ยน โดยใช้วิธีการสุ่ ม ตัวอย่างแบบบัง เอิ ญ (Accidental
Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็ นค าถามแบบตรวจสอบรายการและ
เลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อตอนที่ 2 คาถามเป็ นแบบคาถามปลายปิ ด
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ใน
4 ด้าน จานวน 20 ข้อ ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด และตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด คือ ข้อเสนอแนะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา และตรวจสอบความเชื่ อมัน่ โดยคานวณ
ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ด้วยวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ได้
แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น จานวน 375 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติบรรยายที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่ า Chi-square โดยก าหนดค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ ว นแบบสอบถามปลายเปิ ด
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การจัดกลุ่มข้อความและค่าความถี่

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 238 คน มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน
148 คน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน164 คน
5.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุน
เที ย นพบว่ า ในภาพรวมอยู่ร ะดับมาก เมื่ อ จ าแนกรายด้านพบว่ า ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การ อยู่ใ นระดับมาก
(X̅= 3.95, S.D. = 0.46) ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.84,S.D. = 0.37) อยู่ใน
ระดั บ มาก ด้ า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี (X̅= 37.9,S.D. = 0.10) ด้ า นอาคารสถานที่ อ ยู่ ใ นระดับ มาก
(X̅= 3.83,S.D. = 0.21) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การ
ระดับ
S.D.
ลาดับที่
x
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
ความพึงพอใจ
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
3.95
0.46
มาก
1
2.ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
3.84
0.37
มาก
2
3.ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
3.79
0.10
มาก
4
4. ด้านอาคารสถานที่
3.83
0.21
มาก
3
รวม
3.86
0.29
มาก
5.3 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างปั จ จัย ส่ วนบุ คคลกับ ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ การของ
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การของสานักงานที่ดิน
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
2.ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริ การ
3.ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
4. ด้านอาคารสถานที่
รวม
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

เพศ
(sig)

อายุ
(sig)

ระดับ
การ
ศึกษา
(sig)

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน
(sig)

.312

2.314

.103

3.512

.000*

2.512

.497

7.714

.218

2.106

.112

3.429

.000*

2.371

.475

7.814

.369
.397
.324

2.694
2.301
2.300

.163
.159
.135

3.325
3.501
3.412

.000*
.000*
.000*

2.331
2.041
2.321

.452
.443
.466

7.532
7.497
7.674

6.อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องนี้มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การมากที่สุดเนื่ องจากให้บริ การ
อย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ บุคลากรมีความรู ้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการให้บริ การ มีกิริยาท่าทางที่
สุ ภาพ ต้อนรับด้วยรอยยิม้ ที่เป็ นมิตรมีอธั ยาศัยดี
2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดิน
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ดังนี้
2.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของสานักงานที่ ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเที ยนจึ งไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ 1 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนสามารถให้บริ การลูกค้าด้วยคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน มี
การให้บริ การลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เฉพาะลูกค้าเพศหนึ่งเพศใดเป็ นหลัก
จึงส่ งผลให้ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ณิสา แจ้งจรัส (2562) ศึกษา
ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บบริ การต่อการให้บริ การของศูนย์สร้ างสุ ขทุกวัยบางนากลุ่ม งานนันทนาการ 2 ส่ วน
นั น ทนาการ ส านั ก งานนั น ทนาการและส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ส านั ก วัฒ นธรรม กี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การของ
ศูนย์สร้างสุ ขทุกวัยบางนากลุ่มงานนันทนาการ 2 ส่ วนนันทนาการ สานักงานนันทนาการและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร
2.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2 ทั้งนี้ แม้ว่าผูร้ ับบริ การ
ที่มาใช้บริ การที่สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนจะมีหลายช่วงอายุ ก็ตาม แต่ความต้องการที่ทา
ให้เกิ ดความพึงพอใจมี ความคล้ายคลึ งกัน กล่าวคือ มี ความต้องการบริ การที่ มีความสะดวกรวดเร็ ว ต้องการ
ความถูกต้อง มีคุณภาพไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ จึงส่ งผลให้ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
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พอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วนิดา สงวนทรัพย์ (2562) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การงานทะเบียน
ราษฎรของที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การงานทะเบียนราษฎรของที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี
2.3 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้ บ ริ การของสานักงานที่ ดิน กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางขุน เที ย นอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ จึ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 3 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูร้ ับบริ การจากสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน มีระดับ
การศึกษาที่หลากหลายทั้งระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จนถึงระดับปริ ญญาเอกซึ่งจะมีลกั ษณะพฤติกรรมความต้องการ
แตกต่างกันไป อาทิผทู ้ ี่มีระดับการศึกษาสู งจะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการการบริ การข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจน
ก่อนการรับบริ การในขณะผูท้ ี่มีระดับการศึกษารองลงมาจะไม่เน้นที่รายละเอียดข้อมูลที่มากนัก แต่จะเน้นที่การ
ดูแลเอาใจใส่ ของผูบ้ ริ การและความรวดเร็ วในการเข้ารับบริ การและคุณภาพการบริ การ จึงส่ งผลให้ปัจจัยส่ วน
บุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดิน
กรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของปาวิตรา สุ นทรส
(2561) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริ การของข้าราชการในที่ว่าการอาเภอวาริ นชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาส่ งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริ การของข้าราชการในที่ว่าการอาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 4 ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนให้บริ การลูกค้าด้วยคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
โดยไม่เลือกให้บริ การจากมูลค่าสิ นทรัพย์ของผูร้ ับบริ การโดยถือว่าให้บริ การทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิจึงส่ งผลให้ปัจจัยส่ วนบุค คลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวนิ ดา สงวนทรัพย์ (2562) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การงานทะเบียนราษฎร
ของที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การงานทะเบียนราษฎรของที่ว่าการอาเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร
ที่มีระดับมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนอาทิ ผูท้ ี่มีระดับ
การศึกษาสู งจะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการการบริ การข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจนก่อนการรับบริ การในขณะผูท้ ี่มี
การศึกษารองลงมาจะไม่เน้นที่รายละเอียดข้อมูลที่มากนัก แต่จะเน้นที่การดูแลเอาใจใส่ ของผูบ้ ริ การและความ
รวดเร็ วในการเข้ารับบริ การและคุณภาพการบริ การ ดังนั้น สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
ควรมีการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเพราะหากเจ้าหน้าที่ ลาหยุดหรื อโอนย้าย อาจจะทาให้จานวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การและไม่เกิดความต่อเนื่องในการให้บริ การ และเจ้าหน้าที่ควรปฏิบตั ิงานด้วย
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ความยิ้มแย้ม มีอธั ยาศัยดี พร้อมทั้งควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมอีกทั้งมีการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู ้อยูส่ ม่าเสมอให้ทนั กับเทคโนโลยีในปัจจุบนั และหน่วยงานต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็ นทางเลือกใน
การให้บริ การได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น เช่นมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ในการติดต่อนัดจดทะเบียนล่วงหน้าในการ
ทานิติกรรม ต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนขาย การหาราคาประเมินที่ดินรายแปลง การคานวณค่าใช้จ่ายในการทานิติ
กรรม , รวมถึงการหาที่ดินของตนเองโดยใช้ GPS
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรดาเนินการศึกษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากสานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขา
อื่นๆ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบและปรับปรุ งให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นต้นแบบสาหรับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆต่อไป
(2) ควรศึ กษาถึ งปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การจากสานักงานที่ ดิ น
กรุ ง เทพมหานคร สาขาบางขุน เที ย นเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การ
ให้บริ การของบุคลากร สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนที่แท้จริ งและนาผลที่ได้ มาปรับปรุ ง
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ ันปี ที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขา
มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ผู ้วิ จัย ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวน 379 คน และใช้วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลื อกแบบบังเอิญ (Accidental
sampling) ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด
นามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับความ
มีนัยสาคัญ 0.05 ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ ทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดย
เรี ยงตามค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การใช้บริ การ, ธนาคารกรุ งเทพ
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ธุรกิจธนาคารเป็ นธุรกิจที่ได้รับการควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทย การออกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
นาเสนอต่อลูกค้า ต้องผ่านการอนุ มตั ิ ผลิ ตภัณฑ์ทางการเงินของแต่ละธนาคาร จึ งมี ความแตกต่างกันน้อย ทั้ง
รู ปแบบ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั นโยบายทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา ในปัจจุบนั สถานการณ์
การแข่งขันรุ นแรงมากขึ้น ลูกค้าไม่มีความจงรักภักดี เช่นหลายปี ก่อน การรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และเพิ่มลูกค้า
ใหม่ให้กบั องค์กรเป็ นไปได้ยากยิ่งขึ้น ทุกธนาคารจึงหันมาสร้างจุดแข็งใหม่ ๆ โดยเฉพาะเน้นการให้บริ การที่ดี
เยี่ยม มาสร้างการยอมรับและสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า ธนาคารกรุ งเทพแม้มีจุดแข็งทางด้านความมัน่ คง
แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบนั เมื่อมีการปรับปรุ งภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารก็หนั มาให้ความสาคัญกับการบริ การอย่าง
มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น (ศศิวริ ศา อารยะรังสี , 2556)
ธนาคารกรุ งเทพก่อตั้งในปี 2487 ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในธนาคารชั้นนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์รวม 3,216,743 ล้านบาท โดยเป็ นผูน้ าในการสนับสนุ นทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่
และเอสเอ็มอีในประเทศไทย ผ่านสานักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้า
บุคคลด้วยจานวนลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี บริ การของธนาคารกรุ งเทพเพื่อลูกค้าธุ รกิจประกอบด้วย การจัดการ
สิ นเชื่อร่ วม การรับประกันการจัดจาหน่ายตราสารทุน สิ นเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สิ นเชื่อโครงการ บริ การ
รับฝากหลักทรัพย์ บริ การเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริ การให้คาแนะนาทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้บริ การทาง
การเงินหลายรู ปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครื อข่ายสาขาทัว่ ประเทศ บริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต และธนาคารทางโทรศัพท์มือถื อ ที่ ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลื อกทา
ธุรกรรมในภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ซึ่งเอื้ออานวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่ องการเงินได้อย่างรวดเร็ วตลอด 24
ชัว่ โมง ธนาคารมีเครื อข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทัว่ โลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน
ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา และ
เวียดนาม รวมทั้งมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็ นธนาคารธนาคาร
ไทยเพียงแห่ งเดี ยวที่มีรากฐานมัน่ คงในประเทศจี น โดยมี ธนาคารกรุ งเทพ (ประเทศจี น) จากัด ซึ่ งมี ธนาคาร
กรุ งเทพเป็ นผูถ้ ือหุ้นเต็ม 100% การที่ธนาคารกรุ งเทพยังคงเป็ นผูน้ าในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็ นผล
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มาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กบั ลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาบริ การธนาคารดิจิทลั ที่
ปลอดภัย รวมทั้งยังมีบริ ษทั ย่อยอย่างบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (กองทุนรวมบัวหลวง)
และบริ ษ ัทหลักทรั พ ย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ที่ ช่วยคัด สรรโอกาสทางการลงทุน เพื่ อลู กค้าของธนาคาร
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเป็ นเลิ ศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมี แนวคิดใหม่ๆ เพื่อรั บมื อกับความท้าทายในอนาคต พร้ อมทั้งร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนา
ประเทศไทยสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน (ศศิวริ ศา อารยะรังสี , 2556)
ในฐานะที่ ธ นาคารกรุ ง เทพเป็ นธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ ง จึ ง หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ที่ จ ะพบกับ สภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรง การที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ พร้อมๆกับการหาลูกค้าใหม่ของธนาคาร เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและ
ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ยวด ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ การธนาคารกรุ ง เทพ สาขา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้มาปรับปรุ งการบริ การของธนาคารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จาแนกตามราย
ปัจจัยส่วนบุคล

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
ช
3.สถานภาพการสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ระดับชั้นปี
6.รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั

ปัจจัยด้ านความพึงพอใจในการใช้ บริการ
1.ด้านรู ปลักษณ์
2.ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3.ด้านการตอบสนองลูกค้า
4.ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
5.ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งนี้เป็ น
งานวิจัยเชิ งสารวจ ซึ่ งมุ่งเน้นทาการสารวจสอบถามเฉพาะนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุ มเท่านั้น โดยใช้
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและนาข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบ
กับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษา เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยศรี ปทุม จานวน
26,000 คน (สานักงานทะเบียนมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ปี การศึกษา 2563)
ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยศรี ปทุมเท่านั้น โดยกาหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อน = 0.05 หรื อที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และ
กาหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้ต ารางการกาหนดกลุ่ ม ตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้งั สิ้น จานวน 379 คน ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ( Independent Variables ) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นปี และรายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริ การ จากแนวคิด ทฤษฎี
ของ Zeithaml Parasuraman and Berry (1994) ประกอบด้วย 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ด้านรู ป ลักษณ์ ด้านความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ น
รายบุคคล
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ประกอบด้ว ย ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นปี และรายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการใช้บริ การ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Zeithaml
Parasuraman and Berry (1994) และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ใช้มาตรส่ วนประมาณค่า ของ Likert ซึ่ งลักษณะของ
ข้อคาถามประกอบด้วยข้อความที่ เป็ นเชิ งบวกและเชิ งลบให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็ นด้วยมากที่สุด เห็ นด้วยอย่างมาก เห็ นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อคาถามทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรู ปลักษณ์
ด้านความน่ าเชื่ อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ และด้านการดู แล
เอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม จนครบตาม
จานวน 379 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวย่างแบบบังเอิญ จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวม
แบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมด นามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อ
การวิจัย โดยกาหนดระดับความมี นัยสาคัญ 0.05 ทั้งนี้ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
มีดงั นี้
1.สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับการวิเคราะห์
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิบายระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผูว้ ิจยั
รายงานผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.40 และเป็ นเพศหญิง จานวน 169
คน คิดเป็ นร้อยละ 44.60 ตามลาดับ
2. อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 20-21 ปี จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.20 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 18-19 ปี จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.40 ช่วงอายุ 22.-23 ปี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.70 ช่วงอายุ
24 ปี ขึ้นไป จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.60 ตามลาดับ
3. สถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 358 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.50 รองลงมา
คือ สมรส จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 และ หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็ น 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.30
ตามลาดับ
4. ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.70
รองลงไปคือ ปริ ญญาโท จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.70 ระดับอนุปริ ญญา จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.80
และระดับปริ ญญาเอก จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.80 ตามลาดับ
5. ระดับ ชั้น ปี การศึ ก ษา พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นระดับ ชั้นปี ที่ 1 จ านวน 131 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 34.60
รองลงมาคือ ระดับชั้นปี ที่ 2 จานวน 111 คน คิดเป็ น ร้อยละ 29.30 ระดับชั้นปี ที่ 3 จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.20 และระดับชั้นปี ที่ 4 จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.90 ตามลาดับ
6. รายได้เฉลี่ยต่อ พบว่ า ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 210 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 55.40 รองลงมาคือ ช่ วง 5,001-10,000 บาท จานวน 99 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 26.10 ช่ วง 10,00115,000 บาท จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.70 และช่วงมากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 5.80 ตามลาดับ
ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ทั้ง 5 ด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการบริ การธนาคารกรุ งเทพสาขามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ภาพรวมทุกด้าน
ค่าสถิติ
ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
แปลผล ลาดับที่
S.D.
X
ด้านรู ปลักษณ์
3.94
0.671
มาก
1
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3.86
0.750
มาก
2
ด้านการตอบสนองลูกค้า
3.85
0.790
มาก
3
ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
3.80
0.738
มาก
4
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
3.64
0.885
มาก
5
รวม
3.81
0.079
มาก
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จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขา
มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ทั้ง 5 ด้าน พบว่ า อยู่ใ นระดับ มากทุ กด้าน ตามค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ไปหาน้อ ยที่ สุด ได้แ ก่
ด้านรู ป ลักษณ์ ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ และไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรั บประกั น/ความมั่นใจ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านรู ปลักษณ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ด้านรู ปลักษณ์ อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า มี ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรี ยงลาดับ
ค่ าเฉลี่ ย จากมากที่ สุด ไปหาน้อ ยที่ สุด คื อ วัสดุ แ ละอุ ป กรณ์ ภายในธนาคาร มี ค วามทัน สมัย สถานที่ ต้ ัง และ
สภาพแวดล้อมของธนาคารมีความเหมาะสม สะอาด กว้างขวาง ไม่แออัด พนักงานธนาคารแต่งกายเรี ยบร้อย
สุ ภาพเหมาะสม ตามลาดับ
ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ และความไว้ว างใจ พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ด้านความน่ าเชื่ อถือ และไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ พนักงานสามารถ
เก็บรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า และนาข้อมูลของลูกคาและนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ ง
การให้บริ การต่างๆ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ
พนักงาน มี จานวนเพียงพอต่อการให้บริ การ พนักงานสามารถให้บริ การได้ตรงตามข้อกาหนดของธนาคาร
ตามลาดับ
ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก 3 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากที่ สุด ไปหาน้อยที่ สุด คือ ระบบการทางานของธนาคารมี ความรวดเร็ ว
มีความเสถียร ไม่ขดั ข้อง ความเร็ วการให้บริ การของพนักงาน พนักงานมีความรู ้ ความพร้อมในการให้ข้อมูล
ให้คาแนะนาแก่ลูกค้า ตามลาดับ
ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ อยูใ่ น
ระดับมาก 3 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ พนักงานสามารถให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารบริ การของธนาคารได้อย่างถูกต้อง ธนาคารมีการสร้างความมัน่ ใจในเรื่ องของความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
ที่มารับบริ การ พนักงานมีมารยาท มีความสุ ภาพ และ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยความเสมอภาค ตามลาดับ
ด้านการดู แลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ เวลาในการเปิ ด
ให้บริ การของธนาคารมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องกรของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี พนักงานให้ความ
สนใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และ บริ การเป็ นกันเองต่อลูกค้า ธนาคารมีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าทราบตามลาดับ
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6. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีประเด็นใน
การอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม พบว่า
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาณุ เดช เพียรความสุ ข (2558) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั
เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริ การของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ บลราชธานี ผลการวิ จัยพบว่ า ปั จจัยด้านบุ คลิ กภาพของเจ้าหน้าที่ ปั จจัยด้านระบบการบริ การ ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการบริ การ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ ปัจจัยด้านระยะเวลาการให้บริ การ และปัจจัยด้านความ
สะดวกในการบริ การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การของสานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้เป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริ การ
ของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดลพร
รุ่ งปั จฉิ ม (2556) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ น
ในจังหวัดระนอง ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ นในจังหวัด
ระนอง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านสิ่ งที่ สามารถสัมผัสได้ มี ระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด เป็ นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านการสื่ อสารและอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านการมีมารยาท และผล
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ นในจังหวัดระนอง จาแนกตาม
เพศ อายุ อาชีพระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทการใช้บริ การ พบว่า ลูกค้าที่มาใช้
บริ การที่ มี สถานภาพสมรสต่ างกัน มี ความพึ งพอใจต่ อคุ ณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ นไม่ แตกต่ างกัน
ส่ วนลูกค้าที่มาใช้บริ การที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประเภทการใช้บริ การต่างกัน
มี ความพึ งพอใจต่ อคุณภาพการบริ การของธนาคารออมสิ น แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุติมณฑน์ เช้าเจริ ญ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) โดยเรี ยงลาดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านบุคคล การจัดการขั้นตอนการให้บริ การ และการมีสัญลักษณ์แสดงจุดให้บริ การ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และความสัมพันธ์กบั ธนาคาร ปั จจัยด้านราคาและการอานวยความสะดวกในด้านที่จอดรถ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ความน่ าเชื่ อถือและชื่ อเสี ยงของธนาคาร และสถานที่รองรับผูม้ าใช้บริ การ และ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ สาหรับผลการวิจยั ทางลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มี
อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริ ฉัตร ถนอมวงษ์ (2562) ที่ ได้ทาการศึ กษาวิจัยเรื่ อง
ความพึงพอใจในการเลื อกใช้บริ การและคุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาธุ รกิจเงิ นฝากของธนาคาร
ออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์คุณภาพการใช้บริ การมี อิทธิ พลต่ อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิจเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ด้วยการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่าองค์ประกอบของคุณภาพการใช้บริ การ
มี ความสั มพันธ์ ทางบวก กับการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิ จเงิ นฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อสร้างความสัมพันธ์โดยเทคนิ คการวิเคราะห์
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ถดถอยพหุ คู ณ (multiple regression analysis) พบว่าองค์ประกอบปั จจัยความพึ งพอใจในการใช้บริ การทั้ง 4 ด้าน
สามารถอธิ บายความผันแปรของการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุ รกิ จเงินฝากของธนาคารออมสิ น ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) ได้ร้อยละ 16.50 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.371 โดย
องค์ประกอบด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ มีน้ าหนักความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การการพัฒนาธุรกิจเงินฝากของ
ธนาคารออมสิ น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (ภาค 3) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านข้อมูลบริ การเงินฝาก ด้านสถานที่
การให้บริ การ และด้านความรวดเร็ ว

7. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใคร่ ขอเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ดังนี้
ด้านรู ปลักษณ์ ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของภาพลักษณ์ของธนาคาร ปรับปรุ งในมี
ความทันสมัย น่าใช้บริ การ พนักงานมีการยิม้ แย้มให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การ
ด้านความน่าเชื่ อถือและการไว้วางใจ ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องความถูกต้อง แม่นยา
ในการ เบิก ถอน เงินหน้าเคาร์เตอร์
ด้า นการตอบสนองลู ก ค้า ควรด าเนิ น การพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของ การกระตื อ รื อ ร้ น ใน
การบริ การลูกค้า การมีความรู ้ที่สามารถตอบความสงสัยของลูกค้าได้ การทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่ขาด
ตกบกพร่ อง
ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ การสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ลูกค้าในเรื่ องการให้เกียรติลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ของลูกค้าเป็ นรายบุคคล ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของการสนใจ
การใส่ ใจลูกค้าการให้บริ การที่เกิดจากความจริ งใจอย่างแท้จริ ง การให้ความช่วยเหลือลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามารับ
บริ การที่สาขา

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผูว้ ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผูส้ อนทุกท่านที่ กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไข
งานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จน
ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ย งั ไม่ ไ ด้เ อ่ ย นามที่ ไ ด้มี ส่ ว นร่ ว มให้ ง านวิ จัย ชิ้ น นี้ เสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ไ ปด้ว ยดี
คุ ณ ความดี หรื อ ประโยชน์อื่ นใดอัน เกิ ดจากงานวิ จัย ฉบับนี้ ผูว้ ิ จัย ขอมอบเป็ นเครื่ องบูช าคุ ณบิ ดามารดาและ
บูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวิตของผูว้ ิจยั
ต่อไป
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การศึ กษานี้ มุ่ ง ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างปั จ จัย กาหนดพฤติ กรรมการบริ โ ภคกับ ความตั้ง ใจใน
การบริ โภคอาหารคลีนของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 22-40 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล จานวน 300 ชุด โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยกาหนดทั้ง 9 ปัจจัย (ได้แก่ การตระหนัก
เกี่ยวกับสุ ขภาพ ความรู ้ของผูบ้ ริ โภค ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร ทัศนคติ บรรทัดฐานส่ วนบุคคล
การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม การรับรู ้ราคา ความไว้วางใจ และความพร้อมใช้งาน) กับความตั้งใจในการบริ โภค
อาหารคลี น พบว่ า ปั จ จัย ก าหนดพฤติ ก รรมการบริ โ ภคทั้ง หมดมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความตั้ง ใจใน
การบริ โภคอาหารคลีน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อาหารคลีน การวิจยั เชิงสารวจ

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อาหาร นับเป็ นหนึ่ งปั จจัย พื้นฐานภายในที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี เพราะอาหารสามารถสะท้อน
สุ ขภาพของเราได้ ดังคากล่าวที่ว่า “You are what you eat” หรื อ “กินอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น” ของบิดาแห่ งวงการ
แพทย์ ชื่อ Hippocrates ที่ได้เคยกล่าวไว้เพื่อเตือนใจให้ผคู ้ นตระหนักในความสาคัญของอาหารที่รับประทานเข้า
ไป ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า เมื่ อหลายปี ที่ ผ่านมานี้ กระแสการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพมี แนวโน้ม การเติ บโตอย่า ง
ต่อเนื่ องทัว่ โลก รวมถึงในประเทศไทย จากผลสารวจของ Euromonitor International พบว่า ตลาดอาหารและ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 เติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี มูลค่าราว 187,000
ล้านบาท ขณะที่ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 191,893 ล้านบาท ขยายตัวราวร้อยละ 2.8 อย่างไรก็ตาม ประมาณการณ์ว่า
ในปี พ.ศ. 2565 จะมีมูลค่าเพิม่ ขึ้นเป็ น 213,099 ล้านบาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7 ต่อปี (“อาหารสุ ขภาพ มาแรง...
โอกาสของคนอยากมีธุรกิจ,” 2562) โดยมีปัจจัยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็ น พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม เช่น การใช้ชีวิตด้วยความเร่ งรี บ อาศัยตามหอพัก คอนโดมิเนียม มีพ้ืนที่จากัดในการทาอาหาร และไม่มีเวลา
ในการออกกาลังกาย หรื อความเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคต่าง ๆ ของผูค้ นที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
และในปี ผ่านมา จากผลสารวจของ Nielsen เกี่ ยวกับสุ ขภาพและคุณภาพชี วิต (Health and Wellness)
ของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย เมื่อกล่างถึงอาหารและของว่างเพื่อสุ ขภาพ พบว่า คนไทยประมาณ 34% จะเลือก
บริ โภคผัก สลัด อาหารคลีนเป็ นหลัก และอีก 28% จะเลือกธัญพืช ถัว่ อาหารที่ใช้ขา้ วสาลี โดยปั จจัยในการเลือก
บริ โภค ส่ วนมากจะเลือกจากคุณค่าทางโภชนาการสู งที่สุด รองลงมา คือ รสชาติ และอันดับสุ ดท้าย คือ หาซื้ อได้
ง่ายและสะดวก (“วิถีเฮลตี้ชาวไทยเลือกอาหารและเครื่ องดื่มสุ ขภาพมากกว่าออกกาลังกาย,” 2562) ทาให้ตลาด
อาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยเฉพาะอาหารคลีนซึ่ งเป็ นอาหารมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติที่ปรุ งแต่งน้อยหรื อไม่ผ่าน
การปรุ งแต่ง ไม่ผ่านกรรมวิธีการแปรรู ป ไม่ใส่ สารกันเสี ยและสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่ใช้ปรับแต่งสี กลิ่น รสชาติ
และเนื้ อสัมผัสของอาหาร (“‘อาหารคลี น ’ กิ นอย่างไร ได้ประโยชน์ครบ,” 2563) ได้รับความสนใจจากกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคคนรุ่ นใหม่ ที่มีความตระหนัก ในสุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรงและรู ปร่ างที่ดี เพราะในปั จจุบนั ผูค้ นให้
ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น ผูห้ ญิงที่ตอ้ งการมีรูปร่ างสมส่ วน ส่ วนผูช้ ายต้องการมี
กล้ามเนื้อ ซึ่ งการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงต้องทาควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ดี
ด้วย (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2560) นอกจากนี้ ข้อจากัดของเวลาและวิถีชีวิตอันเร่ งรี บของสังคมเมือง ทาให้คนรัก
สุ ขภาพบางส่ วน ไม่สามารถจัดหาอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพได้ครบทุกมื้อตามที่ตอ้ งการ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตแบบ
สังคมเมืองที่ไม่มีเวลาปรุ งอาหาร แต่มีความต้องการดูแลสุ ขภาพ และทาให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความสะดวกสบาย
พร้อมทั้งได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนในปริ มาณที่เหมาะสม ดังนั้น กระแสของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
และดูแลรู ปร่ างได้ จึงได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้เป็ นอย่างมาก นอกจากข้อจากัดด้านเวลาและวิถีชีวิต
แล้ว ยังพบว่า อาหารคลีนจะมีราคาสู งกว่าอาหารทัว่ ไป เนื่ องจากวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ซึ่ งส่ งผลให้อาหารที่ปรุ งเสร็ จมีราคาสู งตามไปด้วย (“ไขข้อสงสัย! ทาไม ‘อาหารคลีน’ ถึงแพงกว่า
อาหารธรรมดานะ,” 2560) จึ ง ท าให้ กลุ่ มผูบ้ ริ โ ภคเป็ นอี กกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ อาจมี กาลัง ในการซื้ อ ที่ สูง ในการเลื อก
รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ
จากสถานการณ์ของตลาดอาหารคลีนที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีปัจจัยภายในและภายนอกที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารคลีน ทั้งนี้ งานวิจยั ที่ผ่านมาของหลายท่านมุ่งเน้นเพียงการศึกษา
แรงจูงใจ การรั บรู ้ ทัศนคติ และพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารคลี น (พินิจนันท์ อ่อนพานิ ช , 2560) และศึ กษา
เครื อข่ายการสื่ อสารและการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคอาหารคลีน (ชนกพรรณ วรดิลก, 2559) ซึ่งยังไม่พบ
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งานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีนกับความตั้งใจในการบริ โภค
อาหารคลีนมาก่อน ดังนั้น จึงเป็ นที่มาของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีนของผูบ้ ริ โภค
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภค กับความตั้งใจในการบริ โภค
อาหารคลีนของผูบ้ ริ โภค

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับอาหารคลีน (Clean Food)
แนวคิดเกี่ยวกับอาหารคลีน ซึ่งความหมายอาหารคลีน โดย กิตณา แมคึเน็น อาจารย์ประจาภาควิชา
โภชนาการและการกาหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า อาหารคลีน คือ อาหาร
ที่มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติที่ไม่ผา่ นกรรมวิธีแปรรู ป ไม่ใส่ สารสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่ใช้ปรับแต่งสี กลิ่น รสชาติ
และเนื้ อสัมผัสของอาหาร รวมไปถึ งสารกันเสี ยทั้งหลาย ที่ สาคัญอาหารต้องสดและสะอาด (“‘อาหารคลีน’
กิ นอย่างไร ได้ประโยชน์ครบ,” 2563) และสง่า ดามาพงษ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านโภชนาการและผูจ้ ัดการโครงการ
โภชนาการสมวัย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) อธิ บายว่า อาหารคลี นฟู้ด มี 2
ความหมาย คือ “อาหารที่ไม่ปนเปื้ อน” หมายถึง กินเข้าไปแล้ว มีประโยชน์และไม่เป็ นพิษต่อร่ างกาย ไม่ปนเปื้ อน
เชื้อโรค พยาธิ และสารเคมี ส่ วนความหมายที่สอง คือ “อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ” โดยการรับประทานให้ครบ
5 หมู่ และมีสัดส่ วนปริ มาณที่เพียงพอ รวมถึงมีความหลากหลาย หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด เค็มจัด มันจัด ดังนั้น
คาว่า คลีนฟู้ด ก็คือ อาหารปลอดภัยไม่ปนเปื้ อนและถูกหลักโภชนาการ (“‘คลีนฟู้ด’ อีกมิติของการกินเพื่อสุ ขภาพ,”
2557)
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ส าหรั บ แนวคิ ด พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค ประกอบด้ว ย แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ทัศ นคติ และ
การตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือก
เปิ ดรับสิ่ งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัส จากนั้นจัดเก็บเรี ยบเรี ยง และตีความความหมายของสิ่ งเร้า ๆ นั้นแตกต่าง
ไปแต่ละบุคคล ซึ่ งขึ้นกับความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ที่ผ่านมา 2) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคเป็ นความรู ้สึกชอบ
และไม่ชอบที่อยู่ภายในตัวบุคคลต่อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งอาจเป็ นวัตถุ บุคคล เรื่ องราวและพฤติ กรรมต่าง ๆ โดย
ความรู ้สึกนั้นที่เกิดขึ้นจะค่อนข้างคงอยู่ยาวนานและเปลี่ยนแปลงได้ยาก 3) กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย การตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินตราสิ นค้า การตัดสิ นใจซื้ อ และ
การประเมินหลังการซื้อ
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน ได้แก่ การตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร การรับรู ้ราคา ความไว้วางใจ และความพร้อมใช้งาน ซึ่ งนับเป็ นปั จจัย
ส าคัญ ที่ ท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคน ามาใช้ใ นการประกอบการตัด สิ น ใจบริ โ ภคอาหารคลี น โดยมี ร ายละเอี ย ด ดัง นี้
1) การตระหนักเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพเป็ นการรั บ รู ้ แ ละการประเมิ น ในสุ ข ภาพตนเอง รวมถึ ง การมี ส่วนร่ ว มใน
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พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี ทั้งการเลือกรับประทานอาหารและการดาเนินชีวิตเพื่อป้องกันรักษาสุ ขภาพให้ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 2) ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร คือ การรับรู ้ถึงความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่
การเพาะปลูกจนถึงกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงสารที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายของผูบ้ ริ โภค 3) การรับรู ้
ราคา คือ การที่ ผูบ้ ริ โภคตี ความผ่านการรั บรู ้ และจัดประเภทว่า ราคาแพง หรื อราคาถูก ในความทรงจาของ
ผูบ้ ริ โ ภค 4) ความไว้วางใจ คื อ ความเชื่ อ มั่น ส่ ว นบุ ค คลของผูบ้ ริ โ ภคที่ ค าดหวัง ต่อ ผูข้ ายสิ น ค้า และบริ การ
5) ความพร้อมใช้งาน คือ ความพร้อมของอาหารที่สามารถหาซื้อได้ง่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการซื้อของผูบ้ ริ โภค
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต้น คือ การตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพ (Health Consciousness)
ความรู ้ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Knowledge) ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Concern)
ทัศ นคติ (Attitude) บรรทัด ฐานส่ ว นบุ ค คล (Subjective Norm) การรั บ รู ้ ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived
Behavioral Control) การรับรู ้ราคา (Perceived Price) ความไว้วางใจ (Trust) และความพร้อมใช้งาน (Availability)
และตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจในการบริ โภค (Behavioral Intention) ดังกรอบแนวคิดการวิจยั ต่อไปนี้
ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน
-การตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพ
-ความรู ้ของผูบ้ ริ โภค
-ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร
-ทัศนคติ
-บรรทัดฐานส่วนบุคคล
-การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม
-การรับรู ้ราคา
-ความไว้วางใจ
-ความพร้อมใช้งาน

ความตั้งใจในการบริ โภค

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 22-40 ปี หรื อเกิด
ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2541 อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่รักสุ ขภาพเคยบริ โภค
อาหารคลีน อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผา่ นมา เนื่องจากผูบ้ ริ โภคช่วงอายุดงั กล่าวเป็ น
กลุ่มวัยเริ่ มทางานตอนต้น (First Jobbers) จนถึงวัยทางานตอนกลาง (Middle-aged Working Persons) มีอานาจใน
การซื้อ มีรายได้เป็ นของตัวเอง สามารถตัดสิ นใจเลือกบริ โภคอาหารด้วยตนเองได้
4.2 เครื่ องมือวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้การวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ในรู ปแบบการวิจัยเชิ งสารวจ (Survey
Research Method) และเครื่ องมื อ ในการเก็บข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านช่ อ งทางออนไลน์
(Online Survey) ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย
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แบบสอบถามมี จานวนทั้งหมด 71 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 10 ส่ วน ได้แก่ คาถามคัดเลื อกผูต้ อบแบบสอบถาม
คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน โดยในส่ วนของคาถามเกี่ยวกับปั จจัย
กาหนดพฤติ กรรมการบริ โ ภค มี ตัวแปรที่ ต้องการวัด คือ 1) การตระหนักเกี่ ยวกับสุ ข ภาพ เลื อกใช้คาถามที่
ประยุกต์จากมาตรวัดของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จานวน 6 ข้อ 2) ความรู ้ของผูบ้ ริ โภค เลือกใช้คาถามที่
ประยุกต์จากมาตรวัด ของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จานวน 3 ข้อ และชัชวาลย์ หลิ วเจริ ญ และณิ ชชา
โชคพิทกั ษ์กุล (2559) จานวน 8 ข้อ รวมเป็ น 11 ข้อ 3) ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร เลือกใช้คาถามที่
ประยุกต์จากมาตรวัดของ Teng และ Lu (2016) จานวน 3 ข้อ 4) ทัศนคติ เลือกใช้คาถามที่ประยุกต์จากมาตรวัด
ของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จานวน 4 ข้อ 5) บรรทัดฐานส่วนบุคคล เลือกใช้คาถามที่ประยุกต์จากมาตร
วัดของ Humaira และ Hudrasyah (2016) จานวน 6 ข้อ 6) การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม เลือกใช้คาถามที่ประยุกต์
จากมาตรวัดของ Boudreau และ Godin (2014) จานวน 4 ข้อ 7) การรับรู ้ราคา เลือกใช้คาถามที่ประยุกต์จากมาตร
วัดของ Tran และคณะ (2019) จานวน 4 ข้อ 8) ความไว้วางใจ เลือกใช้คาถามที่ประยุกต์จากมาตรวัดของ Humaira
และ Hudrasyah (2016) จานวน 4 ข้อ 9) ความพร้อมใช้งาน เลือกใช้คาถามที่ประยุกต์จากมาตรวัดของ Singh และ
Verma (2017) จานวน 2 ข้อ และความตั้งใจในการบริ โภค เลือกใช้คาถามที่ประยุกต์จากมาตรวัด ของ Tran และ
คณะ (2019) จานวน 7 ข้อ
ส าหรั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การวิ จัย ผู ้วิ จัย ได้เ ลื อ กงานวิ จัย ในอดี ต ที่ มี ก ารทดสอบ
ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) และความเชื่ อ มั่น (Reliability) มาก่ อ นแล้ว อี ก ทั้ง ได้น าเอา
แบบสอบถามที่สร้างเสร็ จให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อนาไปปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่าง ๆ
ให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนจะนาไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 ชุด
และสุ ดท้าย ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha)
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows เพื่อคานวณสถิ ติที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจัยก่ อนน าไป
วิเคราะห์และอภิปรายผล โดยใช้ 1) การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) และ 2) การวิเคราะห์เชิง
อนุ ม าน (Inferential Analysis) โดยวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product moment
correlation) ซึ่งกาหนดระดับนัยความสาคัญทางสถิติที่ .05

5. ผลการวิจัย
จากการสารวจลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 300 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงมากที่สุด จานวน 258 คน และเพศชาย จานวน 42 คน มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 113 คน ซึ่งใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 22-25 ปี จานวน 98 คน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
จานวน 203 คน เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 113 คน และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง 10,00120,000 บาท จานวน 76 คน ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 74 คน
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย พบว่า ปั จจัยด้านการตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพได้คะแนนค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
คือ ปั จจัยด้านความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร ที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับปั จจัยด้านการรับรู ้การควบคุม
พฤติกรรม สาหรับปั จจัยด้านความรู ้ของผูบ้ ริ โภคและทัศนคติต่ออาหารคลี นมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันตามลาดับ
ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ปัจจัยด้านบรรทัดฐานส่วนบุคคล ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีน
การตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ
M
SD
1. ท่านคิดถึงสุ ขภาพของตัวเองอย่างมาก
4.61
0.58
2. ท่านมักจะระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาสุ ขภาพ
4.47
0.63
3. ท่านเตรี ยมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสุ ขภาพ
4.30
0.66
4. ท่านมักจะตระหนักถึงสุ ขภาพของตัวเอง
4.50
0.62
5. ท่านสามารถรับผิดชอบต่อสุ ขภาพของตัวเองได้
4.38
0.67
6. ท่านใส่ใจสุขภาพของตัวเองตลอดเวลา
4.30
0.69
รวม
4.42
0.49
ความรู้ของผู้บริโภค
M
SD
1. ท่านมีความรู ้เพียงพอที่จะแยกความแตกต่างของอาหารคลีนและอาหารทัว่ ไป
4.40
0.68
2. ท่านสามารถแยกรสชาติของอาหารคลีนกับอาหารทัว่ ไปได้
4.33
0.74
3. ท่านรู ้กระบวนการทาของอาหารคลีน
4.27
0.78
4. อาหารคลีนมีไขมันต่า
4.00
0.99
5. อาหารคลีนมีแคลอรี่ ต่า
3.90
1.14
6. อาหารคลีนมีเกลือโซเดียมต่า
4.27
0.80
7. อาหารคลีนทาจากธรรมชาติท้งั หมด
4.13
0.93
8. อาหารคลีนไม่มีวตั ถุกนั เสี ย
4.31
0.89
9. อาหารคลีนไม่ผา่ นกระบวนการแปรรู ป
4.24
0.92
10. อาหารคลีนให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนในหนึ่งมื้อ
4.28
0.78
11. อาหารคลีนไม่มีไขมัน เกลือ หรื อน้ าตาล
3.47
1.30
รวม
4.14
0.57
ความกังวลต่ อความปลอดภัยของอาหาร
M
SD
1. ท่านกังวลอย่างมากเกี่ยวกับปริ มาณสารเคมีและสารกันบูดในอาหาร
4.09
0.90
2. ท่านกังวลเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในปัจจุบนั
4.37
0.66
3. ท่านกังวลเกี่ยวกับการแปรรู ปของอาหาร
4.21
0.84
รวม
4.22
0.66
ทัศนคติ
M
SD
1. ท่านเชื่อว่า การซื้ออาหารคลีนนั้นเป็ นการตัดสิ นใจที่ดี
4.05
0.80
2. อาหารคลีนมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
4.54
0.54
3. ท่านชอบอาหารคลีนเพราะมีการแปรรู ปที่ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ
4.04
0.89
4. ท่านชอบอาหารคลีน เพราะรสชาติดีกว่าอาหารทัว่ ไป
3.45
1.15
รวม
4.02
0.58
หมายเหตุ: เกณฑ์ให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉย ๆ 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
บรรทัดฐานส่ วนบุคคล
M
SD
1. ครอบครัวหรื อเพื่อนสนิทของท่านรับประทานอาหารคลีน
3.21
1.22
2. ครอบครัวหรื อเพื่อนสนิทของท่าน คาดหวังว่าท่านจะรับประทานอาหารคลีน
3.24
1.27
3. ดารา นักร้อง บล็อกเกอร์หรื อเน็ตไอดอลที่ท่านชื่นชอบ คิดว่าการรับประทาน
3.75
1.06
อาหารคลีนสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้
4. แพทย์ นักโภชนาการหรื อเทรนเนอร์ที่ท่านรู ้จกั คิดว่าการรับประทานอาหารคลีน
4.03
0.96
สามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้
5. ดารา นักร้อง บล็อกเกอร์หรื อเน็ตไอดอลที่ท่านชื่นชอบ มีอิทธิพลต่อ
3.39
1.24
การรับประทานอาหารคลีนของท่าน
6. แพทย์ นักโภชนาการหรื อเทรนเนอร์ที่ท่านรู ้จกั มีอทิ ธิพลต่อการรับประทานอาหาร
3.69
1.19
คลีนของท่าน
รวม
3.55
0.82
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
M
SD
1. ท่านรู ้สึกว่า ท่านสามารถรับประทานอาหารคลีนได้อย่างต่อเนื่อง
4.14
0.88
2. ท่านมีอิสระในการเลือกรับประทานอาหารคลีน
4.39
0.65
3. การรับประทานอาหารคลีน สาหรับท่านเป็ นเรื่ องที่ทาได้ง่าย
4.20
0.87
4. ท่านสามารถควบคุมตัวเองในการรับประทานอาหารคลีนได้
4.12
0.83
รวม
4.21
0.66
การรับรู้ราคา
M
SD
1. วัตถุดิบที่นามาทาอาหารคลีนไม่ได้เป็ นตัวกาหนดที่ทาให้อาหารคลีนมีราคาสู ง
3.85
1.21
2. ราคาอาหารคลีนสู งขึ้น ทาให้ทา่ นไม่สามารถซื้อได้
3.60
1.12
3. ราคาของอาหารคลีนไม่เป็ นไปตามคุณภาพของอาหาร
3.58
1.09
4. ท่านไม่ตอ้ งการจ่ายในราคาที่สูง สาหรับอาหารคลีนที่มีอายุการเก็บรักษาที่ส้ นั
3.99
1.00
รวม
3.76
0.77
ความไว้วางใจ
M
SD
1. ท่านเชื่อมัน่ ในอาหารคลีนตามที่ผขู ้ ายกล่าวอ้างไว้
3.45
1.03
2. ท่านเชื่อในคุณภาพของอาหารคลีนที่มีฉลากและโลโก้ติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
3.81
0.95
อาหาร
3. ท่านเชื่อว่า ผูท้ ี่ขายอาหารคลีนที่ได้รับการรับรองนั้นขายอาหารคลีนอย่างมี
3.76
0.93
คุณภาพ
4. ท่านเชื่อในข้อมูลต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบอาหารและประโยชน์ของอาหาร บน
3.89
0.92
ฉลากของอาหารคลีน
รวม
3.73
0.96
หมายเหตุ: เกณฑ์ให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉย ๆ 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

551

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ความพร้ อมใช้ งาน
M
SD
1. อาหารคลีนสามารถหาซื้อได้งา่ ยตามท้องตลาด
3.54
1.08
2. ท่านสามารถซื้ออาหารคลีนทางออนไลน์ได้
4.15
0.77
รวม
3.84
0.76
ความตั้งใจในการบริโภค
M
SD
1. ท่านจะซื้ออาหารคลีนในอนาคตอันใกล้น้ ี
4.06
0.90
2. ท่านอยากจะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวของท่านซื้ออาหารคลีน
4.06
0.87
3. ท่านชอบซื้ออาหารคลีนมากกว่าอาหารทัว่ ไป
3.73
1.19
4. ท่านยินดีที่จะจ่ายอาหารคลีนในราคาที่สูง
3.36
1.34
5. ท่านจะซื้ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพของครอบครัว
4.01
0.92
6. การซื้ออาหารคลีน สาหรับท่านเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
3.94
1.00
7. ท่านจะซื้ออาหารคลีน แม้ว่าตัวเลือก เช่น เมนูอาหาร ยี่ห้อของอาหาร
3.38
1.00
ร้านจาหน่าย จะมีจากัด
รวม
3.85
0.78
หมายเหตุ: เกณฑ์ให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉย ๆ 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิง่
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภคกับความตั้งใจในการบริ โภค
อาหารคลีน ด้วยค่าสถิ ติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่า ปั จจัยด้านการตระหนักเกี่ ยวกับสุ ขภาพ ความรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภค ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร ทัศนคติ บรรทัดฐานส่วนบุคคล การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม
การรับรู ้ราคา ความไว้วางใจ ความพร้อมใช้งาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท้งั หมด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริ โภคต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการบริโภค
ความตั้งใจในการบริโภค
ต่ อความตั้งใจในการบริโภคอาหารคลีน
r
p
1. การตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพ
.36
.00
2. ความรู ้ของผูบ้ ริ โภค
.27
.00
3. ความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหาร
.32
.00
4. ทัศนคติ
.60
.00
5. บรรทัดฐานส่วนบุคค
.40
.00
6. การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม
.50
.00
7. การรับรู ้ราคา
.17
.00
8. ความไว้วางใจ
.41
.00
9. ความพร้อมใช้งาน
.50
.00
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6. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ บริ โภคอาหารคลี นมี ความตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพสู ง
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีการรับรู ้และประเมินสุ ขภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา จะมีพฤติกรรมด้านสุ ขภาพ
ทั้งการดาเนินชีวิตและการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Kraft และ Goodell (1993) ที่ช้ ี ให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีการตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพจะมีแนวโน้มสุ ขภาพที่ดีข้ ึน
ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ส่ ว นผลด้ า นความกั ง วลต่ อ ความปลอดภัย ของอาหาร พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ กับ
ความปลอดภัยของอาหารในปั จจุบนั เพื่อหลีกเลี่ยงการบริ โภคสารที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย โดยเฉพาะสารเคมี
สารกันบูด และการแปรรู ปของอาหาร ทาให้อาหารคลี นเป็ นตัวเลื อกที่สาคัญในการตัดสิ นใจบริ โภค เพื่อลด
ความเสี่ ยงในการบริ โภคสารอันตรายได้มากกว่าอาหารทัว่ ไปในปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างประเทศ
ของ Michaelidou และ Hassan (2008) ที่ อธิ บายว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีความกังวลต่อสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความ
ปลอดภัยของอาหาร จะรับรู ้ว่าสิ นค้าออร์ แกนิ กมีความเสี่ ยงน้อยกว่าอาหารทัว่ ไป สาหรับผลด้านการรับรู ้การ
ควบคุมพฤติกรรม พบว่า การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรมไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการรับประทานอาหารคลีน ของ
กลุ่มตัวอย่างมากนัก เพราะการรับประทานอาหารคลีนในปัจจุบนั ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ยาก มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่าจะเป็ น ความหลากหลายของเมนู ความสะดวกสบายและรสชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชัชวาลย์ หลิวเจริ ญ และณิ ชชา โชคพิทกั ษ์กุล (2559) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-65 ปี มีทศั นคติที่ดี
ต่อรสชาติ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากวัตถุดิบของอาหารคลีนสามารถนามาประกอบอาหารได้หลากหลาย และมีรูปลักษณ์
ภายนอกที่ไม่แตกต่างจากอาหารทัว่ ไป
และในส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย กาหนดพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารคลี นต่อความตั้งใจใน
การบริ โภคอาหารคลี น พบว่า ปั จจัย กาหนดพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารคลี นทั้ง 9 ปั จจัย มี สัมพันธ์เชิ งบวก
ต่อความตั้งใจในการบริ โภคอาหารคลีน อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั ความตั้งใจ
ในการบริ โภคอาหารคลีนอยู่ ในระดับสู งกว่าปั จจัยด้านอื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัชวาลย์ หลิวเจริ ญ
และณิ ชชา โชคพิทกั ษ์กุล (2559) ที่สรุ ปว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจซื้ออาหารคลีน

7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั จะเห็นว่า ทัศนคติต่ออาหารคลีนเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กบั ความตั้งใจในบริ โภค
อาหารคลีนสู งที่สุด ดังนั้น นักการตลาดควรวางแผนการตลาดเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกบั กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วย
กระตุน้ ยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น สาหรับนักวิชาการที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารคลีนควร
เปรี ยบเทียบกับอาหารเพื่อสุ ขภาพประเภทอื่น ๆ เช่น อาหารฟั งก์ชัน อาหารออร์ แกนิ ก เป็ นต้น เนื่ องจากตลาด
อาหารเพื่อสุ ขภาพในประเทศไทยคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
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ส่ วนร่ วม ปั จจัยด้านโครงสร้ างองค์กร ปั จจัย ด้านการสนับสนุ น ปั จจัยด้านความเจริ ญก้าวหน้าและปั จจัยด้าน
การเห็นคุณค่าตามลาดับ
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ธุรกิจการขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศขยายตัวได้ดีในปี 2560 เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ปรับตัวดีข้ ึนจากผลผลิตภาคเกษตรที่กลับมาฟื้ นตัวรวมทั้งการค้าส่ง และปลีกขยายตัวตามการใช้จ่ายภาคครัวเรื อน
ที่เริ่ มปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาพลังงานยังทรงตัวในระดับต่า จึงช่วยลดภาระต้นทุนค่าขนส่ งและช่ วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคได้บางส่ วน ส่ งผลให้ปริ ม าณการขนส่ งสิ นค้า
ภายในประเทศยังขยายตัวได้โ ดยปั จจุบนั การขนส่ งสิ นค้ าภายในประเทศของไทยยังใช้ก ารขนส่ งทางถนนเป็ น
หลัก โดยข้อมูลการขนส่ งในปี 2560 ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ มีปริ มาณ 302,515 พันตัน เพิ่มขึ้น
จาก 242,477 พัน ตัน ในปี 2559 หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.8 การขนส่ ง ทางถนนมี ปริ ม าณ 33,447 พัน ตัน มี อ ัต รา
การขยายตัวเล็กน้อยจาก 32,293 พันตันในปี ก่อนหน้า หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.6 โดยมีสินค้าที่สาคัญ ได้แก่ อุปกรณ์
และส่ วนประกอบสาหรับยานยนต์เพื่อการเกษตร ยางพารา และไม้แปรรู ป (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2562)
บรรยากาศองค์กรมีความสาคัญต่อสมาชิ กขององค์กรทุกระดับ เพราะบรรยากาศองค์กรเป็ นตัวแปร
สาคัญในการมี ส่วนกาหนดพฤติกรรมของสมาชิ กทุกคนในองค์กรเพราะจะทาให้พนักงานให้ความสาคัญใน
การทางานมากขึ้นบรรยากาศในการทางานนั้น ไม่ได้ หมายถึงแค่อุณหภูมิ หรื อ ภูมิอากาศเท่านั้น แต่รวมถึง ว่ามี
ความผูกผันกันต่อเพื่อนร่ วมงานอย่างไรเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่จะทาให้เราสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น และรวมถึงผลตอบแทนสวัสดิการในองค์ ถ้าเป็ นที่พึงพอใจของพนักงานจะทาให้พนังงานทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีป ระสิ ทธิ ต่อองค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าบรรยากาศในองค์กรไม่ดี ประสิ ทธิ ภาพของ
การทางานก็จะลดลง ประสิ ทธิผลของงานก็ลดลง ความสาเร็ จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กบั บรรยากาศของ
องค์กรซึ่ งมี ส่วนสาคัญที่ จะทาให้องค์การมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ ง Steers & Porter (1979:365) ได้
เสนอแนะว่า สิ่ งสาคัญที่ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จขององค์กรอีกประการหนึ่ งคือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
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(Internal environment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ซ่ ึ งมี ผลกระทบต่อทัศนคติ และพฤติ กรรมในการทางาน เรี ยก
สภาพแวดล้อมภายในองค์การว่า “บรรยากาศขององค์กร” (organizational climate)
นอกจากบรรยากาศองค์กรจะมีส่วนในการกาหนดพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การแล้ว Brown
and Moberg (1980:420) ได้เสนอแนะว่า บรรยากาศองค์กรยังมีส่วนในการวาง รู ปแบบความคาดหวังของสมาชิก
ในองค์การต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การซึ่ งจะช่วยกระตุ้นให้ มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร และความพอใจที่จะ
อยู่ในองค์กร ดังนั้นหากต้องการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง หรื อพัฒนาองค์กรแล้ว สิ่ งที่นักพัฒนาองค์การจะต้อง
พิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่น คือ บรรยากาศองค์กร เพราะบรรยากาศองค์กรได้รับการสั่งสมมาจาก ความเป็ นมา
ของวัฒนธรรมและกลยุทธ์ขององค์การตั้งแต่อดีต
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจยั ใน เรื่ อง บรรยากาศในองค์กร
ที่มีผลต่อทัศนคติในการทางานของพนักงานขนส่ ง เพื่อที่จะศึกษาถึง ปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อ
ทัศนคติในการทางาน ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึกษาอาจทาให้เกิ ดประโยชน์ ต่อการปรั บปรุ งบรรยากาศในองค์กร
เพื่อให้พนักงานในองค์กรเกิด ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรของพนักงงานเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศในองค์กรของบริ ษทั การขนส่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิ พลของบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อทัศนคติในการทางานของพนักงานการขนส่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี จังหวัดชลบุรี

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัครัช แสนสิ งห์ (2560) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการทางาน
ของพนักงานประจาสานักงาน บริ ษทั เดอะมอลล์กรุ๊ ป จากัด สาขานครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานประจา
สานักงาน บริ ษทั เดอะมอลล์กรุ๊ ป จากัด สาขานครราชสี มาจานวน 242 คน ด้านความรับผิดชอบในการทางาน และ
ด้านการ สนับ สนุ น ส่ ง ผลต่ อแรงจูงใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในการทางาน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วน
ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านมาตรฐานการทางาน ด้านการชื่ นชม และด้านความรู ้สึกผูกพัน และรับผิดชอบต่อ
องค์กร ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
กรมชลประทาน (สามเสน) และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานกรมชลประทาน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ขา้ ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จานวน 400 คน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอันดับแรกคือด้านสัมพันธภาพ รองลงมาคือด้านความสาเร็ จและการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิดา้ นนโยบายและการบริ หารของหน่วยงาน ด้านความมัน่ คงและโอกาส
เรี ยนรู ้ความก้าวหน้าในงาน และอันดับสุ ดท้ายคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า บุคลากรที่ มีเพศอายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการปฏิ บัติงานและรายได้ ต่ อเดื อนต่ างกันมี ความผู กพัน
ต่ อองค์การแตกต่ างกันอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 ส่ วนบุ คลากรที่ มี สถานภาพและต าแหน่ งงานต่ างกั น
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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วธู สวนานนท์ (2560) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานคุณภาพชีวิตในการทางาน
และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ง ตัวอย่างเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจจานวน 248 คน
ผลวิ จัย สรุ ป ได้ดัง นี้ ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อ ยละ 69) มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31 – 40 ปี (ร้ อ ยละ 31.5)
จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 74.6) มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานระหว่าง 1 – 5 ปี (ร้อยละ 35.9) และ
มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 51.2) มีคะแนนลักษณะงานอยู่ในระดับสู ง คะแนนคุณภาพชี วิตในการท างานอยู่ใน
ระดับปานกลาง และคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยูใ่ นระดับสู ง ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สัน พบว่า ลักษณะงานและคุณภาพชี วิตในการทางานมี ความสัม พัน ธ์กับความผูกพันของพนักงานต่ อ
องค์การ
สุ ด ารั ต น์ พิ ม ลรั ต นกานต์ และวิ โ รจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ได้ศึ กษาเกี่ ย วกับ อิ ทธิ พ ลของการรั บรู ้
บรรยากาศองค์การผ่านความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาการรั บรู ้ บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ
องค์การและผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ 2) เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของการรับรู ้ บรรยากาศองค์การที่มีต่อ
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
ต่อองค์การที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือบุคลากรกลุ่มสายวิชาการ
และกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา จานวน 316 คน จากการศึกษาผลวิจยั พบว่า
การรั บรู ้ บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การและผลการปฏิบตั ิ งานตามบทบาท
หน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรั บรู ้ บรรยากาศในองค์การมี อิทธิ พล
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน การรับรู ้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิ พลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิ พล
ทางบวกกับ ผลการปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหน้าที่ การรั บ รู ้ บ รรยากาศในองค์การมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกับ ผล
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งผลที่
ได้จากการวิจยั นี้ทาให้ทราบถึง ความสัมพันธ์ทางการรับรู ้บรรยากาศในองค์การอย่างแท้จริ งต่อความพึงพอใจใน
งาน และความผูกพันต่อองค์การมี อิทธิ พลต่อผลการปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้าที่ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางให้
ผูบ้ ริ หารในด้านการวางแผนกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาด้านการรับรู ้บรรยากาศองค์การ ด้านความพึงพอใจในงาน
ในการสร้างความผูกพันต่อองค์การซึ่ งจะส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ดในองค์การ

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
yz

บรรยากาศองค์กร
1. ด้านโครงสร้างองค์กร
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านการเห็นคุณค่า
4. ด้านการสนับสนุน
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
6. ด้านความเจริ ญก้าวหน้า
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทัศนคติของพนักงานบริษัท
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5. สมมุติฐานในวิจัย
บรรยากาศองค์กรมีอิทธิ พลต่อทัศนคติของพนักงานบริ ษทั ขนส่ ง ในเขตอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ีจงั หวัด
ชลบุรีท้งั ด้านความพึงพอใจและความผูกพัน

6. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริ ษทั การขนส่งในเขตอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ีจงั หวัดชลบุรี
จานวน 2,168 คน โดยใช้วิธีของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, pp. 886-887) ซึ่งกาหนดความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 กลุ่มตัวอย่างคานวณได้เท่ากับ 338 คน และผูว้ ิจยั เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 12 คน
ทาให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 350 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีลกั ษณะเป็ น
คาตอบแบบเลือกตอบ จานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ,สถานภาพการสมรส,ระดับการศึกษา,ตาแหน่งงาน,รายได้ต่อ
เดือน และอายุการทางาน (ปี )
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามระดับการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ บรรยากาศในองค์กรการทางานซึ่ งมีขอ้ ถาม
ทั้งหมด 29 ข้อ 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
2. ด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ
3. ด้านการเห็นคุณค่า ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
4. ด้านการสนับสนุน ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
5. ด้านการมีส่วนร่ วม ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
6. ด้านความเจริ ญก้าวหน้า ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับทัศนคติในการทางานของพนักงานบริ ษทั การขนส่ งในนิ คมอมตะซิ ต้ ี
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีขอ้ ถามทั้งหมด 11 ข้อ 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความพึงพอใจในการทางาน ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
2. ด้านความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

6. สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 64.0 มี อายุอยู่ในช่ วง 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.4 มี สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 55.4 มี ระดับการศึ กษาอนุ ปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 53.10
ส่ วนใหญ่ทาตาแหน่ งงานพนักงานขับรถ คิดเป็ นร้อยละ 41.10 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 69.10 อายุงานที่ 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.40
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์กรการทางาน
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการสารวจระดับความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีต่อบรรยากาศองค์กร
โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นด้วยกับบรรยากาศองค์กรโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.84) แล้วเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนด้านการเห็นคุณค่า (x̅ = 4.26) ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโครงสร้าง
องค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ = 4.14) อันดับสาม คือ ด้านการสนับสนุ น โดยมีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ = 4.07) อันดับสี่
คือด้านความเจริ ญก้าวหน้า โดยมี ค่าเฉลี่ ยมาก (x̅ = 3.83) อันดับห้า คือด้านความรั บผิดชอบ โดยมี ค่าเฉลี่ยมาก
(x̅ = 3.41) และอันดับหก คือด้านการมีส่วนร่ วมโดยมีค่าเฉลี่ยปานกลาง (x̅ = 3.32) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ตารางระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อบรรยากาศองค์กรโดยรวม
N = 350
ระดับ
บรรยากาศองค์กรโดยรวม
ความคิดเห็น
SD
x̅
1. ด้านโครงสร้างองค์กร
4.14
0.52
มาก
2. ด้านความรับผิดชอบ
3.41
0.59
มาก
3. ด้านการเห็นคุณค่า
4.26
0.49
มากที่สุด
4. ด้านการสนับสนุน
4.07
0.76
มาก
5. ด้านการมีส่วนร่ วม
3.32
0.53
ปานกลาง
6. ด้านความเจริ ญก้าวหน้า
3.83
0.83
มาก
รวม
3.84
0.28
มาก

ลาดับที่
2
5
1
3
6
4

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานบริษัท
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงาน ด้านทัศนคติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มาก (x̅ = 4.07) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นโดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้อ ย พบว่ า อัน ดับ แรก คื อ
ด้านความพึงพอใจในการทางานโดยมีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ = 4.08) รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ย
มาก (x̅ = 4.07) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ตารางระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงาน
N = 350
ด้านทัศนคติของพนักงาน
x̅
SD
1. ความพึงพอใจในการทางาน
4.08 0.79
2. ความผูกพันต่อองค์กร
4.07 0.69
รวม
4.07 0.61

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
2

ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กรจะมีผลต่อทัศนคติของพนักงานบริ ษทั การขนส่ ง ซึ่ ง ผลการวิจยั สามารถ
แสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ตารางความสอดคล้องระหว่างปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรมีผลต่อทัศนคติของพนักงาน
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร
ทัศนคติของพนักงาน
ด้านความพึงพอใจ
ด้านความผูกพัน
p
p
β
β
1.ด้านโครงสร้างองค์กร
0.05
0.46
0.17
0.02**
2.ด้านความรับผิดชอบ
0.13
0.07*
0.82
2.59
3.ด้านการเห็นคุณค่า
0.20
0.01**
0.14
0.04**
4.ด้านการสนับสนุน
0.26
0.00**
0.15
0.03**
5.ด้านการมีส่วนร่ วม
0.02
0.73
0.21
0.03**
6.ด้านความเจริ ญก้าวหน้า
0.12
0.09*
0.15
0.02**
**p< .05, * p< .10
จากตารางที่ 3 พบว่าจากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยความสอดคล้องระหว่างปั จจัยด้าน
บรรยากาศองค์กรมีผลต่อทัศนคติของพนักงานบริ ษทั การขนส่งในนิคมอมตะซิต้ ี จังหวัดชลบุรีเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์ก รที่มีผลต่อด้านความพึงพอใจ ได้แก่ 1) ด้านความเจริ ญก้าวหน้า 2) ด้าน
ความรับผิดชอบ 3) ด้านการเห็นคุณค่า 4) ด้านการสนับสนุน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .10
2. ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์ก รที่ มีผ ลต่อ ด้านความผูก พัน ได้แก่ 1) ด้านการเห็ นคุ ณค่า 2) ด้านการ
สนับสนุน 3) ด้านการมีส่วนร่ วม 4) ด้านโครงสร้างองค์กร 5)ด้านความเจริ ญก้าวหน้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05, .10

7. อภิปรายผลงานวิจัย
ปั จจัยด้านระดับบรรยากาศในองค์กรของบริ ษทั การขนส่ ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า
บริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการที่ชดั เจน การให้ความสาคัญกับทุกๆด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิภาวี ชมะโชติ
(2555) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์ประกอบในการทางานเป็ นทีมของข้าราชการ
สานักกรรมาธิการ สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภาผล ผลการวิจยั สรุ ปว่า ความรับผิดชอบส่ วนบุคคล และมาตรฐานของ
ผลการปฏิบตั ิงาน การติดต่อสื่ อสารที่ดี อยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยด้านระดับอิทธิ พลของบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อทัศนคติในการทางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานที่ทางานในบริ ษทั มีความพึงพอใจในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบทางานแล้วเกิดความ
สบายใจจึงเกิดความพอใจและมีความสุ ขในการทางานส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ทางานอยู่ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วีราภรณ์ บุตรทองดี (2557) ได้ศึกษา ทัศนคติต่อการทางานองค์กร และความจงรั กภักดีของ
พนักงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงงาน ในเขตนิคมอุ ตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
พบว่า ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ลักษณะงาน ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านนโยบาย ส่งผลต่อประสิ ทธิผลในการทางาน

561

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

8. ข้อเสนอแนะ
องค์กรขนส่งสามารถเพิ่มทัศนคติดา้ นความพึงพอใจและความผูกพันโดยวิธีการดังนี้
1. ด้านการสนับสนุน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ควรส่ งเสริ ม สนับสนุนทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ บุคคลากร
งบประมาณ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และเวลา รวมถึงมีการติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยใน
การท างานให้ เ ป็ นไปตามแผนงานโครงการที่ วางไว้ เพื่ อ ให้ มี การจัด การสนับ สนุ น เรื่ อ งความปลอดภัย ใน
การทางานที่ เหมาะสมกับบริ ษทั ฯ และมี การกากับ ดู แล และติ ดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่ อง เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมัน่ ในการดาเนินงาน
2. ด้านการเห็ นคุณค่า พนักงานบริ ษทั การขนส่ ง ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดชลบุรี
เป็ นบุคลากรสาคัญขององค์กรที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถอยู่เสมอ เนื่ องเพราะความ
เจริ ญเติบโตขององค์กรนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถพัฒนาและก้าวทันต่อการแข่งขันใน
ตลาดได้ อีกทั้งการที่จะพัฒนาพนักงานบริ ษทั ให้สามารถมีทศั นคติต่อบรรยากาศองค์กรได้น้ นั เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทัศนคติต่อการทางานของพนักงานบริ ษทั ที่จะต้องสร้างทัศนคติต่อการทางานของพนักงาน
ให้เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีทศั นคติต่อความจงรักภักดีและทุ่มเทให้กบั องค์กร
3. ด้านโครงสร้างองค์กร ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับงาน มี การกาหนดโครงสร้ างการบริ หารงานอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ราบรื่ นมีการให้รางวัลอย่างเหมาะสมและยุติธรรมตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ส่งเสริ มให้มีกิจกรรมเพื่อให้
บุคลากรได้มีสัมพันธ์อนั ดี ต่อกันทั้งกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชารวมทั้งควรมี กฎระเบียบและกาหนด
มาตรฐานการทางานอย่างเหมาะสมไม่เคร่ งครัดจนเกินไป
4. ด้านการมีส่วนร่ วม จากการศึกษา พบว่า บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการทางาน
ของพนักงานบริ ษทั หากองค์กรมี ความต้องการให้พนักงานเกิ ด การรั บ รู ้ บรรยากาศองค์กร องค์กรควรจะมี
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการคิดและการตัดสิ นใจในการทางานในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายไม่ว่าจะ
เป็ นค่านิ ยมในการทางานทั้งภายในและภายนอก เช่ น ให้งานที่ ท้าทาย เปิ ดโอกาสในการทางาน เพิ่มหน้าที่
ความรับผิดชอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจและนาไปสู่การทุ่มเทลงมือปฏิบตั ิงานออกมา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ด้านความรับผิดชอบ พนักงานส่ วนใหญ่ยงั ไม่แน่ใจในบรรยากาศ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน บริ ษทั ควรกาหนดนโยบายในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งให้มีความชัดเจนและประชาสัมพัน ธ์ให้
พนักงานทราบถึงนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากพนักงานยังไม่แน่ ใจว่าหาก
ตนเองได้พยายามทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ และสติปัญญาในการทางานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กรแล้ว ตนเองจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งอย่างไร ซึ่งจะเป็ นส่วนช่วยทาให้สามารถเพิ่ม
ระดับพฤติกรรมการทางานให้สูงขึ้นได้
6. ด้านความเจริ ญก้าวหน้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับบรรยากาศองค์กรที่ ส่งผลต่อทัศนคติใน
การท างานของพนักงานบริ ษ ัท ด้านความเจริ ญ ก้าวหน้า กล่ าวคื อ เมื่ อ พนักงานเกิ ด ความรู ้ สึก พึ ง พอใจใน
การทางานจะส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันมากขึ้นและมีทศั นคติที่ดีต่องานที่ทาอยู่ ดังนั้นแต่ละองค์กรควรมี
การส่ งเสริ มให้พนักงานมีตาแหน่ งหน้าที่ที่ดีได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พัฒนาความรู ้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมีการสนับสนุนการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อทาให้เกิดความผูกพันกับ
เพื่อนร่ วมงานมากขึ้นสามารถพึ่งพาได้ในองค์กรเพื่อให้พนักงานยังคงอยูก่ บั องค์กรต่อไป
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บดคัดย่อ
การวิจัยมี จุดมุ่งหมาย (1) เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจของประชาชนของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (2) เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ของแต่ละสายงานในความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรบ้านทับ
ใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูม้ าใช้
บริ การ
วิธีการดาเนิ นงานวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรที่อยู่ตาบลโนนหมากเค็งและตาบล
หนองตะเคียนบอน อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์อยู่ความเชื่อมัน่ ทั้งชุด เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 สายงาน ด้านต่าง ๆ
ที่ประชาชนติดต่อขอรับบริ การในสายงานจานวน 5 สายงาน ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้
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บริ การใน สายงานสื บสวน สายงานอานวยการ สายงานจราจร สายงานป้องกันปราบปราม และสายงานสอบสวน
ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธร
บ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการให้บริ การประชาชน ด้านความเป็ นธรรม
รองลงมาด้านความเข้าอกเข้าใจในผูข้ อรับบริ การด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ การ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ,ให้บริ การ,ประชาชน,ข้าราชการตารวจ,สถานีตารวจ
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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ภารกิ จ หลักของต ารวจ คื อ การปกป้ อ งคุ้ม ครองและการให้ บริ การ (PROTECT AND SERVE) แก่
ประชาชน (Goldstein,1990: 14) ดังนั้นตารวจจึงมีหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อย และปกป้องคุม้ ครองชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน หรื อรักษากฎหมายและให้บริ การแก่ ประชาชน
(Vollmer,1979 : 66) การที่จะบรรลุเป้าหมายของภารกิจจาเป็ นต้องคานึงถึงหลักการตารวจที่ สาคัญบาง
ประการ ได้แก่ ประการแรกตารวจจะต้องได้ความเคารพ ยกย่องและนับถือ จากประชาชนโดยแท้จริ ง (Police
must have the full respect of the citizen) ประการต่อมา ได้แก่ การปฏิบตั ิหน้าที่เชิงบังคับขู่เข็ญของตารวจเพิ่มขึ้น
มากเท่ า ใด จะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนสนับ สนุ น กิ จ การของต ารวจน้ อ ยลงเพี ย งนั้น (co-operation of the police
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decreases or the use force increase ) หลักการทั้งสองประการนี้ คือหลักของเซอร์ โรเบิร์ต พีล (Sir Robert peel )
บุคคลผูเ้ ชื่อได้ว่าเป็ นบิดาแห่งการตารวจ (Vollmer, 1979)
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทัว่ ประเทศอย่างไม่เคยเป็ นมา
ก่อน ซึ่ งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคมเกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่น ปั ญหาการก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทาร้ายร่ างกาย มัว่ สุ มยาเสพติดให้โทษ การกระทาผิดกฎหมายของเหล่าอาชญากรมีเพิ่มมาก
ขึ้นและซับซ้อนจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาองค์กรตารวจให้มีประสิ ทธิภาพ มีเครื่ องมือที่ทนั สมัยเหนือให้เหนือกว่า
อาชญากรเพื่อเป็ นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรไม่ให้มีการก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบตั ิภารกิจเชิงรุ ก
คือการเข้าไปหาข้อมูลข่าวสาร
การเข้าไปป้องกันและการระงับเหตุเกิดซึ่ งเป็ นการตัดไฟตั้งแต่ตน้ ลม การปฏิบตั ิการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุ
เพิ่มมากขึ้น และเกิดเหตุน้อยที่สุดตารวจจึงต้องมีการพบประชาชนอยู่เสมอโดยเฉพาะ สถานีตารวจมีสายงานที่
ต้องพบปะกับประชาชนอยู่เสมอ คือสายงานป้องกันและปราบปราม สายงานจราจร สายงานสื บสวนสอบสวน
สายงานธุรการ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจทั้งสี่ สายงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะต้องพบปะประชาชน ทั้งที่
เป็ นผูเ้ สี ยหาย หรื อเป็ นผูต้ อ้ งหาและญาติของผูเ้ สี ยหายหรื อ ผูต้ อ้ งหาก็ตามการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้น
ย่อมส่ งผลกระทบต่อญาติและผูเ้ สี ยหาย ผูต้ อ้ งหา หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จึงก่อให้เกิดความรู ้สึกพึ่งพอใจ หรื อไม่พ่ ึง
พอใจต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ตารวจ เพราะฉะนั้นสถานี ตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการให้บริ การประชาชนในชุมชนนั้น
เกิ ด ความพึ่ง พอใจและส่ ง ผลดี ต่ อ ภาพลักษณ์ ข องต ารวจในองค์กร แต่ ย งั ปรากฏว่ าที่ ผ่านมา ภารกิ จ ในการ
ให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจในบางด้าน เช่ นการรั กษาความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สินแก่
ประชาชน ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน วาไม่ได้เป็ นไปตามที่ตารวจได้
พยายามเสนอผลการปฏิ บัติงานและการป้ องกันและปราบปราม จับกุมผูก้ ระทาผิดในความผิดต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนให้เห็นตัวเลขของความสาเร็ จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่
เสมอมา
(Vollmer,1979 : 66) เหตุผลที่กล่าวมา สานักงานตารวจแห่ งชาติจึงประกาศนโยบายเน้นหนัก เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หารงานของตารวจ ซึ่งเน้นการพัฒนาสถานีตารวจ และหน่วยงานปฏิบตั ิงานหลักให้มีความ
พร้อมในการให้บริ การประชาชน โดยกระจายทรัพยากรทางการบริ หารจัดการไปยังสถานีตารวจให้มากขึ้นและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานของสถานี ตารวจ เน้นการพัฒนางานที่ ให้บริ การประชาชนบนสถานี ตารวจ
งานอานวยความยุติธรรม งานสอบสวน งานสื บสวน การเก็บและจัดระบบข้อมูลท้องถิ่ น งานสายตรวจ งาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานจราจรตลอดทั้งกระจาย
กาลังตรวจออกไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้มากเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประชาชนมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ กล่าวคือ
หากเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ได้การยอมรับจากประชาชน ประชาชนไม่ให้การสนับสนุนและความร่ วมมือแก่เจ้าหน้าที่
ตารวจ และหากเจ้าหน้าที่ ตารวจใช้อ านาจในการปฏิ บัติหน้า ที่ โดยมิ ชอบจะยิ่งส่ งผลเสี ยหายต่อ ภาพลักษณ์
(Image) ดังนั้น ถ้าหากภาพลักษณ์ของตารวจดี ประชาชนก็จะให้ความร่ วมมือในทานองเดียวกันหากภาพลักษณ์
ติดลบ ประชาชนจะปฏิเสธในการให้ความร่ วมมือของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพราะการให้ความร่ วมมือ ของประชาชน
นั้นสาคัญเป็ นหัวใจในการป้ องกันอาชญากรรม เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ตารวจต้องการเบาะแสของคนร้าย การที่
ประชาชนช่ วยแจ้ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ คดี อ าชญากรรม ตลอดจนให้ ค วามร่ วมมื อ ในการเป็ นพยานในคดี อ าญา
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ซึ่ งหากปราศจากความร่ วมมื อจากประชาชน โอกาสที่ จะจับกุมผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษเป็ นไปได้ยากจะ
กลายเป็ นภัยต่อความมัน่ คงปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนนัน่ เอง ดังนั้นประชาชนควรทาหน้าที่
เสมือนตารวจ ดังคากล่าวของพีลที่ว่า ประชาชนคือตารวจ และตารวจคือประชาชน (Vollmer, 1979)
การที่ ป ระชาชนคื อ ต ารวจ และต ารวจคื อ ประชาชนได้น้ ัน จะต้อ งไม่ มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งต ารวจ
กับประชาชน หรื อประชาชนต้องมีความพึ่งพอใจ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจในการให้บริ การประชาชน
หลักการสาคัญดังกล่าวนี้ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ สานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้ตระหนักดี จึงได้มอบนโยบาย ให้
สถานีตารวจเป็ นที่พ่ งึ ของประชาชนอย่างแท้จริ ง สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เป็ นหน่ วยงานที่ ให้บริ การประชาชนโดยตรงและมี บทบาทมากที่ สุด ในการที่ จะทาภารกิ จของตารวจบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภาพลักษณ์ของตารวจจะดีหรื อไม่เพียงใด ความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของเจ้าหน้าที่
ตารวจจะมีมากเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานระดับสถานีตารวจจะแบ่งงานตามหน้าที่ออกเป็ น
สายงานต่าง ๆ ตามโครงสร้าง สถานี ตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว คือ สายงาน
สอบสวน,สายงานสื บสวน,สายงานอานวยการ,สายงานด้านการจราจร,สายงานป้องกันและสายงานปราบปราม
เพื่อกาหนดบทบาทและหน้าที่ ให้การปฏิบตั ิและการให้บริ การประชาชนของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานี ตารวจภูธร
บ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว อย่างชัดเจน
สายงานสื บสวน จะเป็ นสายงานที่สนับสนุนงานสายตรวจ ส่ วนสายงานอานวยการเปรี ยบเสมือนงาน
แม่บา้ นของสถานีตารวจเพราะเป็ นสายงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการกาลังพล การเงิน ทะเบียนคนต่างด้าว การ
ขออนุญาต จัดงานแสดงละเล่นงานต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ขออนุญาตและสายงานจราจรเป็ นสายงานที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการให้บริ การประชาชนในการอานวยการจราจรในพื้นที่ สายงานป้องกันปราบปรามหรื องานสายตรวจ
มีหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกระดูกสันหลังของหน่ วยงาน สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ เพราะงานสายตรวจต้องเข้าไปประสบเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ ายอื่น ๆ ต้องใช้วิจารญาณใน
การเข้าระงับเหตุ ต้องใช้ศิลปะในการเข้าระงับข้อพิพาด และเจรจาไก่เกลี่ยคู่กรณี ในบางเรื่ องสายงานสอบสวน
กล่าวคือ ก่อนมีการกระทาผิดเกิดขึ้นงานสายสื บสวนจะสนับสนุนงานสายตรวจในการป้องกันและปราบปราม
งานอาชญากรรมต่าง ๆ และงานสายสื บสวนจะสนับสนุนงานสอบสวนอันเดียวการสนับสนุนภายหลังการเกิด
การกระทาผิดแล้ว งานสื บสวนจะเป็ นงานที่ช่วยแสวงหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานต่าง ๆ มาสนับสนุนงาน
สอบสวนเพื่อให้ทราบว่า ผูก้ ระทาผิดเป็ นผูใ้ ด อีกทั้งมีหน้าที่สืบสวนจับกุมผูก้ ระทาผิดมาส่ งให้งานสอบสวน
เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย สายงานสอบสวนเป็ นงานหนึ่งที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ต้องพบกับประชาชนที่มาบนสถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็ นการร้องทุกข์
ทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกับคดีและไม่เกี่ยวกับคดี การแจ้งเอกสารหาย สิ่ งของตกหายเป็ นต้น ซึ่ งมีพนักงานสอบสอบ
ปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ที่สถานี ตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตลอด 24 ชั่วโมง มีหน้าที่
รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเอาตัวผูก้ ระทาผิดมาฟ้องลงโทษ (กรมตารวจ, 2541)
(กรมตารวจ, 2541) การปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยระดับงาน สถานีตารวจภูธรบ้าน
ทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามนโยบายของสานักงานตารวจ
แห่ งชาติน้ นั ในฐานะที่ผวู ้ ิจยั เป็ นประชาชนที่พกั อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามงานของสถานีตารวจเป็ นงานให้บริ การประชาชนซึ่งมิใช่เพียงด้าน
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งานจราจรเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ประกอบด้วย งานด้านการป้องกันปราบปราม งานสื บสวน งานสอบสวน เป็ นต้น
ซึ่ ง ในการให้ บ ริ ก ารใดๆจ าเป็ นจะต้อ งมี การพัฒ นาหรื อ ยกระดับ คุ ณภาพของการให้ บ ริ การประชาชนของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบตั ิภารกิจ
ของ เจ้าหน้าที่ตารวจในการป้ องกันคุม้ ครองความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน ตลอดจนการให้การบริ การ
ประชาชนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ตารวจ (กรมตารวจ,
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) สาหรับสถานีตารวจ, 2541)
ผูศ้ ึกษาได้เห็นความสาคัญของการให้บริ การ และมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การประชาชนชองข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ว่า
ระดับการให้บริ การอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินงานของข้าราชการตารวจให้
ตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธร
บ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของแต่ละสายงานในความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ประชาชนของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูม้ าใช้บริ การ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Millet (1954) ได้ใ ห้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจการให้ บ ริ การ ( Satisfactory service)
หรื อความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ โดยพิจารณาจาก องค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. การให้บริ การอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึ ง ความยุติธรรมในการบริ หารงาน
ของรั ฐที่ มีฐานะคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนได้รับการปฏิ บตั ิเท่าเทียมกันในแง่มุมของ
กฎหมาย ไม่มีการแย่งแยกกีดกันในการให้บริ การประชาชนจะได้รับการปฏิบตั ิในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานสากลให้บริ การเดียวกัน 2. การให้บริ การอย่างทันเวลา (Timely service) หมายถึง ในการบริ การจะต้อง
มองว่าการให้บริ การสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มีประสิ ทธิผล
เลยถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่ งจะสร้างความไม่พึงพอใจแก่ประชาชน 3. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample service)
หมายถึง การให้บริ การสาธารณะจะต้องมีลกั ษณะที่มีจานวนการให้บริ การและสถานที่ให้บริ การอย่างเหมาะสม
(The right quantity at the Geographical location) Millet เห็ น ว่ า ความเสมอภาค หรื อการตรงเวลาจะไม่ มี
ความหมายเลยถ้าจานวนการให้บริ การที่ไม่เพียงพอและสถานที่ต้งั ที่ให้บริ การสร้างความไม่ยตุ ิธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ผูร้ ับบริ การ 4. การให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง (Continuous service) หมายถึงการให้บริ การสาธารณะที่เป็ นไปอย่าง
สม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริ การว่าจะให้หรื อ
หยุดบริ การเมื่อใดก็ได้ 5. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่มี
การปรับคุณภาพและผลการปฏิบตั ิงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิ ทธิภาพหรื อความสามารถที่จะทาหน้าที่
ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่าการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ ตามแนวคิดของ
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Millet (1954) คือการให้บริ การอย่างเสมอภาค การให้บริ การอย่างทันเวลา การให้บริ การอย่างเพี ยงพอ การ
ให้บริ การอย่างต่อเนื่อง และการให้บริ การอย่างก้าวหน้า ซึ่งหากผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้การบริ การตามด้านดังกล่าว
ย่อมจะสร้างความพึงพอใจแก่ผมู ้ ารับบริ การ
Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1985) ได้ศึกษาคุณภาพการบริ การวิจยั ทางการตลาดมาแล้ว
หลายครั้ งโดยเริ่ มตั้งแต่ปี 1983 ได้มีการสร้ างรู ปแบบของคุณภาพบริ การ (service quality model) และมิ ติของ
คุณภาพบริ การ (Dimensions of service quality) ซึ่ งวัดได้จากการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การว่าเป็ นการบริ การที่ได้รับ
เป็ นไปตามความคาดหวังหรื อไม่เพียงใด และได้มีการวิจยั แล้ว นาไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบของการบริ การตามความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ ซึ่งมีสิ่งที่บ่งชี้คุณภาพบริ การ มิติของคุณภาพบริ การ (Dimensions of service quality) โดย
การประเมินจากผูร้ ับบริ การซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ 10 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangible) หมายถึง ลักษณะสิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพ
อุปกรณ์ เครื่ องมื อ บุคลากร และวัสดุ ในการติ ดต่อ สื่ อ สาร 2. ความเชื่ อมั่นไว้ว างใจได้ (Reliability) หมายถึ ง
ความสามารถในการให้ บ ริ การตามที่ ใ ห้ สั ญ ญาไว้แ ละมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ 3. การตอบสนองผู ้รั บ บริ การ
(Responsiveness) หมายถึง ความยินดีที่จะช่วยเหลือผูร้ ับบริ การและพร้อมที่จะให้บริ การได้ในทันที 4. สมรรถนะ
ของผูใ้ ห้บริ การ (Competence) หมายถึง การมีความรู ้และความสามารถทักษะในการบริ การที่ให้และสามารถ
แสดงออกมาให้ผูร้ ับบริ การประจักษ์ได้ 5. ความมีอธั ยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุ ภาพอ่อนโยน ให้
เกียรติ มีน้ าใจ และเป็ นมิตรต่อผูร้ ับบริ การ 6. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าไว้วางใจ เชื่อถือได้
ซึ่ งเกิดจากความซื่ อสัตย์และความจริ งใจของผูใ้ ห้บริ การ 7. ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรู ้สึก
มัน่ ใจความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสี ยงปราศจากความรู ้สึกเสี่ ยงอันตราย และข้อสงสัยต่าง ๆ รวมทั้งการ
รักษาความลับของผูร้ ับบริ การ 8. การเข้าถึงบริ การ (Access) หมายถึง การที่ผรู ้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้
ง่ายและได้รับความสะดวกจากการมารับบริ การ 9. การติดต่อสื่ อสาร(Communication) หมายถึง การให้ขอ้ มูล
ต่างๆ แก่ผรู ้ ับบริ การใช้สื่อสารด้วยภาษาที่ผรู ้ ับบริ การเข้าใจและรับฟังเรื่ องราวต่างๆ จากผูร้ ับบริ การ 10. การเข้าใจ
และรู ้จกั ผูร้ ับบริ การ (Understanding the customer) หมายถึง การกระทาความเข้าใจ และรู ้จกั ผูร้ ับบริ การ รวมทั้ง
ความต้องการของผูร้ ับบริ การของตนเอง
Parasuraman et al. (1988) จากการศึ กษาวิจยั ที่ได้มีการพัฒนามาตลอด พบว่าคุณภาพบริ การนั้น
ขึ้นอยู่กบั ความแตกต่าง ระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การ เมื่อผูร้ ับบริ การนั้นจะเปรี ยบเทียบ
บริ การที่ตนได้รับจริ งกับบริ การที่คาดหวัง ไว้และยังพบมิติในการประเมินคุณภาพบริ การจากผูร้ ับบริ การซึ่ งมี 10
ด้าน ดังกล่าวมาแล้ว Parasuraman et al.ได้นามิติของคุณภาพบริ การทั้ง 10 ด้าน แล้วนามาสร้างเป็ นเครื่ องมือแบบ
ประเมินคุณภาพการบริ การที่เรี ยกว่า“SERVQUAL” (Service quality) มีการวิเคราะห์ค่าทางสถติจนสามารถสรุ ป
รวมมิติสาคัญ บ่งชี้ถึงคุณภาพการบริ การมีจานวน 5 ด้านหลักเท่านั้น 1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangible)
หมายถึง ลักษณะสิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพ อุปกรณ์เครื่ องมือ บุคลากร และวัสดุในการติดต่อสื่ อสาร
2. ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การตามที่ให้สัญญาไว้และมีความ
น่าเชื่อถือ 3. การตอบสนองผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีที่จะช่วยเหลือผูร้ ับบริ การและพร้อม
ที่ จะให้บริ การได้ในทันที 4.การให้ความมั่นใจแก่ ผูบ้ ริ การ (Assurance) หมายถึ ง ผูใ้ ห้บริ การมี ทักษะ ความรู ้
ความสามารถในการให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุ ภาพมีกิริยาท่าทางและ
มารยาทที่ดีในการบริ การ สามารถที่จะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมัน่ ใจว่าบริ การดีที่สุด
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5. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจของผูร้ ับบริ การ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร
เอาใจใส่ ผูร้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การในแต่ละคน
จากแนวคิด ทฤษฎี ของ Parasuraman et al. (1988) ผูว้ ิ จัย สรุ ปได้ว่า คุ ณภาพการบริ การเป็ นการ
บริ การที่มากกว่าหรื อตรงกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการประเมินหรื อการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นเลิศของการบริ การในลักษณะของภาพรวมในมิติของการรับรู ้ว่ามีความสอดคล้องกัน
เพียงไร ข้อสรุ ปที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ การบริ การที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง การบริ การที่สอดคล้องกับความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การหรื อผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

ความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของข้าราชการ
ตารวจ สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว ในงานด้านต่าง ๆ

- เพศ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- วัตถุประสงค์ในการมาติดต่อ
- สายงานสืบสวน
4. -วิสายงานอ
ธีการดานวยการ
าเนินการวิจัย
- สายงานจราจร
- สายงานป้
4.1องกัรู ปนปราบปราม
แบบการวิจัย
- สายงานสอบสวน

- ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้
- การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ
- การให้ความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ การ
- ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผูร้ ับบริ การ

การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการนี้ การวิ จัย ส ารวจ (Survey Research) เป็ นการวิ จัย ที่ ต้อ งการออกส ารวจ
ซึ่ งต้องมีเป้าหมายข้อมูลที่ได้มาเป็ น หารายงานอ้างอิงได้น้อย รวบรวมปั ญหาต่าง ๆ และพิจารณาทั้งตัวแปรและ
ทางเลือกที่เป็ นได้
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนที่ มาใช้บริ การของสถานี ตารวจภูธร
บ้านทับ ใหม่ อ าเภอวัฒ นานคร จัง หวัด สระแก้ว โดยมี กลุ่ ม ประชากรจ านวนมาก จึ ง ท าให้ ไ ม่ ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนโดยใชสู ตรของคอแคน (Cochran,1953)
𝑁 = 𝑃(1 − 𝑃)𝑍 2
𝑒2

N
P
Z
e

=
=
=
=

ขนาดของประชากร
สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั กาหนดสุ่ม
1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ค่าความคลาดเคลื่อน
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สาหรับการศึกษาครั้งนี้ตอ้ งการระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 นัน่ คือ มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 กาหนดให้สัดส่วนของ
ประชากร เท่ากับ 0.2
𝑁=

0.2(1 − 0.2)1.962
0.052
0.2(0.8)3.84

N=
N = 247

0.0025

4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดประเมินค่าที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วยชุดคาถาม 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 สายงานด้านต่าง ๆที่ประชาชนติดต่อขอรับบริ การ ในสายงานด้านต่าง ๆ จานวน 5 สายงาน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การในสายงานสื บสวน สายงานอานวยการ สาย
งานจราจร สายงานป้องกันปราบปราม และสายงานสอบสวน ในด้านต่าง ๆ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผูช้ ่วยอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั
2. ดาเนิ นการจัดทาแบบสอบถามจานวนเท่ากับกลุ่มตัวอย่าง และรับแบบสอบถามคืนกลับด้วย
ตัวเอง
3. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องค าตอบในแบบสอบถามและจั ด หมวดหมู่ ข องข้ อ มู ล ใน
แบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.5 ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การในสาย
งานสื บสวน สายงานอานวยการ สายงานจราจร สายงานป้องกันปราบปรามและสายงานสอบสวน สถานีตารวจ
ภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปรความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
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5. ผลการวิจัย
ความพึงพอใจต่ อการให้ บริการประชาชนของข้ าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรบ้ านทับใหม่ อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริการของข้าราชการตารวจ
ความเป็ นธรรมของบริการ
- ความพร้อมของสถานที่
ความเชื่ อถือวางใจได้
- ความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้าที่
ความตอบสนองต่ อผู้รับบริการ
- ความรวดเร็วในการให้บริ การของข้าราชการตารวจ
การให้ ความมั่นใจแก่ผ้บู ริการ
- ข้าราชการตารวจปฏิบตั ิกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ
- สถานีตารวจมีความสามัคคีเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

จานวน (คน)
190

ร้ อยละ
82.6

116

50.4

120

52.2

99

43.0

133

57.8

จากตารางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในหัวข้อความเป็ น
ธรรมของบริ การ มากที่สุด คือด้านความพร้อมของสถานที่ จานวน 190 คน ในส่ วนของความเชื่อถือไว้วางใจ คือ
ความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้าที่ มากที่สุด จานวน 116 คน ส่ วนของหัวข้อความตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ คือ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การของข้าราชการตารวจ จานวน 120 คน หัวข้อการให้ความมัน่ ใจแก่ผูบ้ ริ การ คือ
ข้าราชการตารวจปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด จานวน 99 คน และสุ ดท้ายหัวข้อ ความเข้าใจและเห็นอกเห็น
ใจในผูร้ ับบริ การ ด้านสถานีตารวจมีความสามัคคีเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จานวน 133 คน
ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความพึง่ พอใจต่ อการให้ บริการประชาชนของข้ าราชการ
ตารวจ สถานีตารวจภูธรบ้ านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วในภาพรวมแต่ ละด้ าน รวม 5 ด้ าน ดังนี้
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ
ให้ บริการของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรบ้ านทับใหม่
1 ความเป็ นธรรมของบริ การ
2. ความเชื่อถือวางใจได้
3. ความตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ
4. การให้ความมัน่ ใจแก่ผบู้ ริ การ
5. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผูร้ ับบริ การ
รวม

ระดับความสาคัญ
Min

Max

x̅

S.D

แปลผล

2.75
2.60
2.00
2.25
2.20

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.43
4.31
4.27
4.20
4.33

.39
.43
.51
.50
.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3.26

5.00

4.31

.23

มากที่สุด
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พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึ งพอใจต่อการให้บริ การประชาชน
ของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.31) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความเป็ นธรรมของ
บริ การ (x̅ = 4.43) รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผูข้ อรับบริ การ (x̅ = 4.33) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ การ (x̅ = 4.20)

6. อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ ง นี้ ได้ท าการอภิ ปรายผลตามกรอบแนวคิดการศึ ก ษาวิ จัยและ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งจากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชาของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถอภิปรายผลได้ดั งนี้ การศึกษาวิจยั เรื่ อง
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว มี วตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจ
สถานี ต ารวจภู ธรบ้านทับ ใหม่ อ าเภอวัฒ นานคร จัง หวัด สระแก้ว (2) เพื่ อ ศึ กษาปั ญหาและอุ ปสรรคในการ
ดาเนินงานของแต่ละสายงานในความพึงพอใจต่อการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภู ธร
บ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผูม้ าใช้
บริ การ การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)

7. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความพร้อมของข้าราชการตารวจมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้นจึงมีนโยบายปรับปรุ ง
ความพร้ อมในการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจ โดยจัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อช่ วยลด
ระยะเวลาการรอคอยของประชาชน และจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเพื่อนาไปปรับปรุ ง
การให้บริ การให้ดีข้ นึ เรื่ อยๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่มีความต่อประชาชน อาทิ หลักฐานที่ตอ้ งนามาแจ้ง
ความที่สถานีตารวจ,กฎหมายน่ารู ้และกฎหมายจราจร เป็ นต้น
เนื่องจากการศึกษาวิจยั เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสารวจ ดังนั้น จึงควรทาการศึกษาและต่อยอด เรื่ องความพึง
พอใจของการให้บริ การประชาชนของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรบ้านทับใหม่ อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ในเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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การศึกษา 2559 พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาที่มีผลต่อกลยุทธ์การตลาดบริ การต่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ด้านสถานการณ์ดา้ นการตลาด พบว่า อาจารย์มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
สอน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x̅ = 3.96, S.D. = 0.80) ในส่ วนของการพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การตลาด พบว่า มี
ความหลากหลายของสาวิชาที่สอนให้นักศึกษาได้เลือกเรี ยน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 3.98, S.D. = 0.71)
และแนวทางการวางแผนการตลาด พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั มีการวางแผนการรับอาจารย์มี
ความรู ้ในรายวิชาที่สอนอย่างแท้จริ ง ในขณะที่มีรายวิชามีการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (x̅ = 3.87, S.D. = 0.91) ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ : กลยุทธ์การตลาด

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั เป็ นยุคสังคมแห่งการเรี ยนรู ้การใช้ความรู ้เป็ นตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโต
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกจากนี้ แล้ว ยัง มี บ ทบาทส าคัญ ในการพัฒ นานวัต กรรมและการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากร สภาพแวดล้อมทางสังคมและธุ รกิ จ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒั นธรรมตลอดจนสามารถใช้ความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการเลือกและตัดสิ นใจแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาการดาเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพ ของหน่วยงานหรื อชุมชนนั้น ๆ องค์ประกอบเหล่านี้ส่วน
ใหญ่จะต้องอาศัยสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการพัฒนา (The Brooker Group 1999 : 15) ด้วยเหตุน้ ีจึงต้องมีการ
ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอน กระบวนการสรรหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาแรงงาน องค์ความรู ้ สร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ มี การวิ จัย และพัฒนาที่ มี ประสิ ทธิ ผลการจัด การความรู ้ (Management of
Knowledge) ที่ครบวงจรจะเอื้ออานวยให้การเสริ มสร้างสังคมไทยเป็ นสังคมแห่งฐานความรู ้ และการผลิตบุคลากร
เป็ นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการอุดมศึกษาของไทยในด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ประสบความสาเร็ จ ตามแนวคิดที่ว่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างคน สร้างความรู ้สู่ความเป็ น
เลิศได้ (วิจิตรศรี สะอ้าน 2547 : 23) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศชาติ
เพราะเมื่อสาเร็ จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขกระทรวงศึกษาธิการได้จดั ทา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2551 – 2565 โดยมีเป้าหมายว่า “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู ้และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวตั น์สนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้
กลไกของธรรมมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครื อข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรี ภาพทางวิชาการ
ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2551 : ก)
เครื่ องมือของวิธีการตลาด ซึ่ งจะช่วยมหาวิทยาลัยหรื อองค์การประเภทเดียวกันในการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อการแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายทางธุ รกิจ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัยและองค์กร
ไม่หวังกาไร โดยทัว่ ไปมีการนาส่ วนผสมการตลาดพื้นฐาน 4Ps มาใช้ในการวางแผนการตลาดมหาวิทยาลัยและ
องค์การไม่หวังกาไร ซึ่งถ้านาส่วนผสมการตลาดแบบ 7 Ps ซึ่งเพิ่ม ผูผ้ ลิต (producer) ผูซ้ ้ือ (purchasers) ผลิตภัณฑ์
(product) ราคา(price) การส่งเสริ มการตลาด(promotion) กลุ่ม (สถาบัน) และการหยัง่ ตลาด (probing) เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
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ช่วยในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดสาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย สู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
ภาพการแข่งขันในตลาดอุดมศึ กษาของประเทศไทยที่เห็นในปั จจุบนั มี สูงมาก ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการ
ปฏิรูปการศึกษา จานวนประชากรในวัยเรี ยนลดลงและจานวนประชากรผูส้ ู งอายุมีมากขึ้น รวมทั้งการเป็ นนิ ติ
บุคคล ทาให้สถาบันอุดมศึกษาขยายพื้นที่ตลาดได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ในวิทยาเขตต่าง ๆ ถูกแย่งชิ งกลุ่มเป้ าหมายจากมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มลดลง กล่าวคือไม่เป็ นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ควรนาแนวคิดด้านการตลาดมาใช้กบั การบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่ อ
การแข่งขันและเจริ ญเติบโตสู ้คู่แข่งได้ดว้ ยเอกลักษณ์ของตนเอง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ดา้ นการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
(2) เพื่อพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
(3) เพื่อศึ กษาแนวทางการวางแผนการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ด้วยวิธี
สัมภาษณ์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์การตลาดสาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป็ นการวิเคราะห์
ที่ สามารถนามาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ อาทิ เช่ น ใช้ในส่ วนของการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ตรวจสอบปัจจัยภายในที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดเพิ่มหรื อลดหน่วยงานที่จาเป็ นเพื่อประสิ ทธิภาพในการ
ท างาน รวมถึ งใช้ในการกาหนดวิ ธีที่ ดี ที่ สุดที่ จะใช้กลยุ ท ธ์ น าเสนอเป็ นการปรั บ กระบวนการท างานให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่เน้นว่าค่านิยมที่กาหนดนี้เป็ นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทุกองค์ประกอบที่สาคัญขององค์กร
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดออกเป็ นระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing)
โดยการตลาดแบบนี้มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การสร้างความตระหนักในตราสิ นค้า(brands)แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมา
โดยการตลาดที่อยูใ่ นระดับขั้นนี้จะมุ่งให้ความสาคัญกับส่วนประสมการตลาด (Kotler, 1984)
กล่าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้า
ทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรื อ
สิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าอื่น ๆ หรื อในแนวทางการประกอบ
ธุ รกิจ หรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูซ้ ้ื อไปเพื่อใช้ในการผลิต การให้บริ การ หรื อ
ดาเนิ นงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) หรื อ แม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นองประกอบตัวเดียวในส่ วนประสม
ของการตลาดก็ตาม แต่เป็ นตัวสาคัญที่มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เช่นความหลากหลายของ
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ผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับ
ระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข, 2547)
2. ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับตาแหน่ งทางการแข่งขันของสิ นค้าและสร้างกาไรในอัตราที่
เหมาะสมสู่ กิ จการหรื อ จานวนเงิ นที่ ถู ก เรี ย กเก็ บเป็ นค่า สิ นค้า หรื อ บริ ก ารหรื ผลรวมของมู ลค่า ที่ ผูซ้ ้ื อ ทาการ
แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การหรื อนโยบายการตั้งราคา
(Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) หรื อมูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่วดั ออกมาเป็ นตัวเงิน การกาหนด
รามีความสาคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถกาหนดราคาสิ นค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้อง
กาหนดต้นทุนการผลิต สภาพการแข่งขัน กาไรที่คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน ดังนั้นกิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการกากาหนดราคาสิ นค้าและบริ การ ประเด็นสาคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสิ นค้าที่
ระบุในรายการหรื อราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ ให้ส่วนลด (Discounts) ราคาที่ มีส่วนยอมให้ (Allowances)
ราคาที่ มีช่วงระยะเวลาที่ การชาระเงิ น (Payment Period) และราคาเงื่ อนไขให้สินเชื่ อ (Credit Terms) (ชี วรรณ
เจริ ญสุ ข, 2547)
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสิ นค้าที่ครอบคลุมและทัว่ ถึง สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่ วนได้เป็ นอย่างดีหรื อเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นเส้นทางเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิต
ไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ซึ่ งอาจผ่านคนกลางหรื อไม่ผ่านก็ได้ ในช่องทางการจัดจาหน่ ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิต
ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) หรื อลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และ
คนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้าย
สิ นค้าจากจุดเริ่ มต้นไปยงจุดที่ตอ้ งการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลกาไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์,
2554) หรื อ กลยุท ธ์ ท างการตลาดในการท าให้ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ไ ว้พ ร้ อ มจ าหน่ า ย สามารถก่ อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพบ
ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมินประเภทของ
ช่องทางที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ (ชี วรรณ เจริ ญสุ ข, 2547) หรื อช่องทาง
การจัดจาหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการนาพาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ มือ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งการตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสม มีความสาคัญต่อกาไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมี
ผลกระทบต่อการกาหนดส่ วนผสมทางการตลาดที่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ เช่ น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสิ นค้า
(ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, 2555) หรื อ การกระจายสิ นค้าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสิ นค้า จาก
ผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่ งและการเก็บรักษาตัวสิ นค้า ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ ง
และระบบช่องทางการจัดจาหน่ายของธุรกิจนั้น (ชานนท์ รุ่ งเรื อง, 2555)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและ
การตลาดโดยตรง ซึ่ งสามารถเรี ยกว่า 4P ซึ่ งนาไปสู่ การได้ครอบครองส่ วนแบ่งทางการตลาดที่ เพิ่ มขึ้ น ตาม
เป้าหมายของกิจการนัน่ เอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้านของการสร้างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจ
ให้กับลูกค้า ก็จะนาไปสู่ การสร้ างความผูกพันทางด้านอารมณ์ ที่แนบแน่ น ต่อผูบ้ ริ โภคแบบสนิ ทแนบแน่ น
โดยผลลัพ ธ์ ที่ คาดหวังจากกิ จการในการดาเนิ นกลยุทธ์ ทางการตลาดระดับที่ ส องนี้ คื อ กิ จ การจะสามารถมี
ส่ วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสู งขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) หรื อ เป็ นกิจกรรม
ติดต่อสื่ อสารไปยังตลาดเป้าหมายเพื่อเป็ นการให้คามรู ้ ชักจูง หรื อเป็ นการเตือน ความจาเป็ นของตลาดเป้าหมายที่
มีต่อตราสิ นค้าและผลิตภัณฑ์สินคาหรื อบริ การ การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย (ชานนท์ รุ่ งเรื อง, 2555) หรื อเป็ น
เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิด
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ความต้องการเพื่อเตือนความทรงจา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรม
การซื้อ (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข, 2547)
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
เป็ นการค้นคว้าหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริ โภค ทั้งที่เป็ นบุคคลกลุ่มบุคคลหรื อองค์กร
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อการบริ โภคการเลือกบริ การแนวคิด หรื อประสบการณ์
ที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจ หรื อ (ปณิ ศาลัญ ชานนท์, 2548) หรื อเป็ นการวิเคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคด้วย
การศึ ก ษาค้นคว้า ถึ งพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ และการใช้สิ น ค้า และการบริ ก ารของผูบ้ ริ โภค
เพื่อที่จะให้นกั การตลาดทราบถึงความพึงพอใจและความต้องการของผูบ้ ริ โภค (กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552 ; นฤ
มล อดิเรกโชติกุล, 2548) โดยสามารถช์ 7 คาสถาม (6Ws 1H) ที่จะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อ
ค้นหา 7 คาตอบ (7Os) (ปรัชญา ปิ ยะรังสี , 2554)
(ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ และ ชัชสรัญ เศรษฐพัฒน์ , 2549) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตภาคกลางตอนล่างประเทศไทย พบว่า โดยรวมทุกปจจัยมีผลในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ใน
การบริ การการศึ กษา ด้านการจัดจาหน่ ายบริ การการศึ กษา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดบริ การการศึ กษา ด้าน
สภาพแวดล้อมในการบริ การศึกษา กระบวนการในการบริ การการศึ กษา ยกเว้น ด้านการกาหนดราคาบริ การ
การศึกษา มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานการณ์ดา้ นการ
ตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั
สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

รู ปแบบกลยุทธ์การตลาด
แนวทางการวางแผน
การตลาด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับจะนามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
อย่างยัง่ ยืน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS For Windows เกี่ยวกับสภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ โดยการ แจกแจงความถี่เป็ นรายข้อและคิดเป็ นร้อยละแล้วนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
ความพึงพอใจในการทดลองระบบมาทาการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาเสนอ
ในรู ปตาราง ประกอบความเรี ยงในการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การอิงเกณฑ์ โดยแปล
ความหมายตามเกณฑ์คะแนน สาหรับเกณฑ์ในการจาแนกกลุ่มวัดจากคะแนนร้อยละ 80 ของจานวนทั้งหมดของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย
สงขลา จานวน 100 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม การจัด เจ้า หน้า ที่ เ ก็ บ แบบสอบถามในพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั สงขลา
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การหาความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ ศึกษาความเป็ นไปได้เกี่ ยวกับกลยุทธ์การตลาดสาหรั บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิชัย สู่ การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั เพื่อพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และเพื่อศึกษา
แนวทางการวางแผนการตลาดของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย โดยผูต้ อบแบบสอบถาม คื อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทั้งหมด 100 คน โดยทาการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาที่มีผลต่อกลยุทธ์การตลาดบริ การต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั ด้านสถานการณ์ดา้ นการตลาด เห็นว่า อาจารย์มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน อยูใ่ น
ระดับ พึ ง พอใจมาก (x̅ = 3.96, S.D. = 0.80) ในส่ วนของการพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์ การตลาด เห็ น ว่ า มี ค วาม
หลากหลายของสาวิชาที่สอนให้นักศึ กษาได้เลือกเรี ยน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 3.98, S.D. = 0.71) และ
แนวทางการวางแผนการตลาด เห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั มีการวางแผนการรับ อาจารย์มี
ความรู ้ในรายวิชาที่สอนอย่างแท้จริ ง ในขณะที่มีรายวิชามีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยู่เสมอ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (x̅ = 3.87, S.D. = 0.91) ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั
หัวข้อ
สถานการณ์ด้านการตลาด
1. อาจารย์มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
2. อาจารย์มีผลงานวิจยั เป็ นที่ยอมรับ
3. สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
4. ความสะดวกในการเดินทาง
การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ การตลาด
1. ความหลากหลายของสาขาวิชาที่สอน
2. ความพร้อมของห้องปฏิบตั ิการ
3. สถานที่เรี ยนมีความสวยงาม
แนวทางการวางแผนการตลาด
1. อาจารย์มีความรู ้ในรายวิชาที่สอนอย่างแท้จริ ง
2. เป็ นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง
3. มีความชัดเจนในบาบาทของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.96
3.96
3.92
3.78

0.80
0.73
0.76
0.81

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.98
3.79
3.70

0.71
0.92
0.78

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

3.87
3.81
3.80

0.91
0.87
0.75

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

6. อภิปรายผล
งานวิจยั นี้ศึกษาความเป็ นไปได้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
สู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ดา้ นการตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั เพื่อพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และเพื่อศึกษาแนวทางการ
วางแผนการตลาดของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย โดยผู ้ต อบแบบสอบถาม คื อ นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย จานวน 100 คน โดยทาการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาที่มี ผลต่อกลยุทธ์การตลาดบริ การต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั ด้านสถานการณ์ดา้ นการตลาด เห็นว่า อาจารย์มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน อยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 3.96, S.D. = 0.80) ในส่ วนของการพัฒนารู ปแบบกลยุทธ์การตลาด เห็นว่า มีความหลาก
หลายของสาวิชาที่สอนให้นกั ศึกษาได้เลือกเรี ยน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 3.98, S.D. = 0.71) และแนวทาง
การวางแผนการตลาด เห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย มีการวางแผนการรับ อาจารย์มีความรู ้
ในรายวิชาที่สอนอย่างแท้จริ ง ในขณะที่มีรายวิชามีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยู่เสมอ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(x̅ = 3.87, S.D. = 0.91) ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการพัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดส าหรั บ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ไม่สามารถครอบคลุมนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยได้ เนื่ องจากได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการทาวิจยั
(2) หัวข้อที่ได้รับจากการสารวจความต้องการของนักศึกษายังไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) นาผลการวิจยั ที่ได้รับเพื่อต่อยอดการพัฒนาแนวทางการศึกษาให้ทนั สมัยและยัง่ ยืนต่อไป
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การได้ รับการพัฒนาและฝึ กอบรม
ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติของพนักงาน กฟภ. จังหวัดสระแก้ว
DEVELOPMENT AND TRANINING AFFECTING THE EMPLOYEE'S
PERFORMANCE : CASE STUDY PROVINCIAL ELECTRICIT AUTHORITY
SAKAEO PROVINCE
ดุษยา มุทรพัฒน์
dsybowling@gmail.com
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ฐานิตา เงินมา
thanita253706@gmail.com
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
อนุธิดา คัดดี
aumanuaum@icloud.com
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อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี จุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อศึ กษาประสบการณ์ การพัฒนาและฝึ กอบรมของพนักงาน
(2) เพื่ อ ศึ กษาทัศนคติ ในการพัฒ นา การฝึ กอบรม และการศึ กษาของพนักงาน (3) เพื่ อ ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการของพนักงาน (4) เพื่อวิเคราะห์
อิทธิพลของประสบการณ์และทัศนคติในการพัฒนาและฝึ กอบรมที่มีต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานฯ
วิธีการดาเนิ นงานวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่พนักการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว จานวน 131 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยชุดคาถาม 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรม ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ใ นการได้รั บ การพัฒ นาฝึ กอบรม และการศึ ก ษา ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกับ
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ประสิ ท ธิ ภาพของพนักงาน ซึ่ ง ผูว้ ิ จัย เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ด้วยตนเอง และวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลการได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ได้รับการสอนงานการปฐมนิเทศในการเปลี่ยนงานหรื อเปลี่ยนตาแหน่งใหม่
และการฝึ กอบรมเฉพาะด้าน ตามลาดับ ข้อมูลทัศนคติในการพัฒนาฝึ กอบรม และการศึกษาพบว่า พนักงานส่ วน
ใหญ่ มี ทัศ นคติ ใ นการพัฒ นาฝึ กอบรมและการศึ กษาเรื่ อ งการได้รั บการพัฒ นาและฝึ กอบรมช่ วยเสริ ม สร้ าง
บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับงานมากที่สุด และการได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานกฟภ.จังหวัดสระแก้ว
คาสาคัญ: การพัฒนาและฝึ กอบรม ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นองค์กรธุรกิจของรัฐขนาดใหญ่ ที่การดาเนินงานมีส่วนสาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการบริ หารงานจัดการที่ดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในส่ วน
ของระบบการบริ หาร การจัดการองค์กร ตลอดจนการจัดการด้านบุคลากร ซึ่งนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสระแก้ว คือให้ดาเนินการในทุกกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ (Accountability)
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สานึกในหน้าที่ดว้ ยขีดความสามารถและประสิ ทธิ ภาพที่เพียงพอ (Responsibility) ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
โดยสุ จริ ตและจะต้องพิจารณาให้เกิ ดความเท่าเที ยมกัน (Equitable Treatment) โปร่ งใส (Transparency) สร้ าง
มูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) ส่ งเสริ มพัฒนาการกากับดูแลและจรรยาบรรณ
ที่ดี (Ethics) ส่ งเสริ มให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นการใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ อนามัย คุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ของชุมชนหรื อ
ท้องถิ่น (Participation)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ให้ความสาคัญกับการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนทิศทาง
ขององค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ที่จะก้าวไปสู่ การเป็ นองค์กรดิจิทลั (Digital Utility) โดยการสร้างระบบ
และกลไกเพื่อนาศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร พัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู ้
(Hard Skillและด้านอารมณ์(Soft Skill) ส่ งเสริ มการสร้างและขยายผลการใช้งานนวัตกรรมอย่างเป็ นระบบ และ
สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สู งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีทกั ษะความรู ้ ความสามารถ
ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ วในปัจจุบนั และผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญใน
เรื่ องการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ นึ ทั้งในด้านความรู ้
ความสามารถ ทักษะต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ในที่สุด
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่ อง การได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานกฟภ.จังหวัดสระแก้ว ที่ผวู ้ ิจยั ปฏิบตั ิงานอยูโ่ ดยการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อเพิม่ ศักยภาพให้กบั พนักงานในการจัดโปรแกรมการพัฒนาและฝึ กอบรม เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ต้งั ไว้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรมของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาทัศนคติในการพัฒนา การฝึ กอบรม การศึกษาของพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว
3. เพื่ อ ศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพของพนัก งาน ได้แ ก่ ด้า นคุ ณ ภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิ ธีการของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
4. เพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลของประสบการณ์และทัศนคติในการพัฒนาและฝึ กอบรมที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของพนักงานฯ

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
บุญส่ ง ลีละชาต (2559) สรุ ปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร คือ กระบวนการอย่างหนึ่งที่องค์กรส่ งเสริ ม ให้
บุ ค ลากรที่ อ ยู่ ใ นองค์ ก ารได้รั บ การพัฒ นาที่ ดี ข้ ึ น โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆเมื่ อ บุ ค ลากรในองค์ ก ารมี พ ัฒ นาที่ ดี มี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสะอาด และสภาพการทางานที่ดี คุณภาพชีวิตการทางานที่ดีจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานให้ข้ ึน ในแนวทางการพัฒนาบุคลากรมี วิธีการ เช่ น การฝึ กอบรม สอนงาน การศึ กษา หรื อพัฒนา
เพิ่มพูนความรู ้ ในด้านต่างๆ ตลอดจนพัฒนาความรู ้ สานึ กคิดที่ ดีต่อการปฏิ บัติงานเพื่อให้งานที่ ปฏิ บตั ิ บรรลุ
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เป้ าหมายและประสิ ทธิ ภาพซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ของตนและความก้าวหน้าของ
องค์กร (ลีละชาต, 2559)
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ(2560) สรุ ปได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพสามารถ
แบ่งได้ดงั นี้ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สายงาน
ที่ปฏิบตั ิ ระดับของข้าราชการตารวจ อายุราชการ ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งปั จจุบนั และปั จจัยเกี่ยวกับ
การปฏิ บัติ ง าน เช่ น การปกครองบัง คับ บัญ ชา สภาพแวดล้อ มในการปฏิ บัติ ง าน การได้รั บ การยอมรั บ
ความก้าวหน้ามัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ข้าตอยแทนการสนับสนุ นจากองค์กร และ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน เป็ นต้น (จันทร์เกตุ, 2560)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์การทางาน
ฝ่ ายงาน

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงาน
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านเวลา
3. ด้านวิธีการ

ทัศนคติ
1. ด้านความรู ้
2.ด้านทักษะ
3. ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะตาแหน่ง

ประสบการณ์ การพัฒนาและฝึ กอบรม
1. ด้านความรู ้
2.ด้านทักษะ
3. ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะตาแหน่ง

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทางาน
แผนกงานที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่แตกต่างกัน
2. ประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรม ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3. ทัศนคติในการพัฒนา การฝึ กอบรม การศึกษา ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ ง สารวจ (Server Research) เป็ นการวิจัยที่ ต้องการสารวจ ซึ่ งต้องมี
เป้าหมาย ข้อมูลที่ได้มาเป็ นข้อมูลใหม่ หารายงานอ้างอิงได้น้อย รวบรวมปั ญหาต่างๆ และพิจารณาทั้งตัวแปร
และทางเลือกที่เป็ นไปได้
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้น 131 คน กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
สระแก้ว ทั้ง 7 แห่ ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 131 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane สาหรั บการศึ กมาครั้ งนี้ ศึกษา
ได้กาหนดสัดส่ วนของประชากรที่สนใจศึกษาโดยใช้ระดับความชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 หรื อ 0.05 โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกี่ยวกับการพัฒนาและฝึ กอบรมที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
พนักงาน ผูศ้ ึกษาจะทาการส่งแบบสอบถามให้กบั พนักงานที่ทางานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดประเมินค่าที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วยชุดคาถาม 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นคาถามแบบปลาย
ปิ ด โดยในรายการคาถามจะมีตวั เลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้ ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับกาศึกษา รายได้เดือน
ประสบการณ์ทางาน และฝ่ ายงาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรม มีขอ้ คาถามจานวน 7 ข้อซึ่งเป็ น
คาถามแบบปลายปิ ด โดยใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราวัดระคับช่วง หรื ออันตรภาค (interval scale) โดยคาถาม
วัดระดับจานวนครั้งการเข้าอบรม
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามทัศนคติในการพัฒนา การฝึ กอบรม การศึกษา มีขอ้ คาถามใน
แบบสอบถามจานวน 15 ข้อข้อ ซึ่งเป็ นคาถามปลายปิ ดโดยใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราวัคระดับช่วงหรื ออันตร
ภาค (interval scale)
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน มีจานวน 15 ข้อ ซึ่งเป็ นคาถาม
ปลายปิ ดโดยใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราวัคระดับช่วงหรื ออันตรภาค (interval scale)
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
4.4.1 ผูว้ ิ จัย ได้ท าหนัง สื อ ขออนุ ญ าตเก็บ ข้อ มู ล ถึ ง ผูช้ ่ วยอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ วไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั
4.4.2 ดาเนิ นการจัดทาแบบสอบถามจานวนเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 104 ชุด
และรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตัวเอง
4.4.3 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องค าตอบในแบบสอบถามและจัด หมวดหมู่ ข องข้อ มู ล ใน
แบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว โดยนา
ข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่ งประกอบไปด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)และค่าร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติในด้านการพัฒนา การฝึ กอบรม และด้านการศึกษา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 4 ชื่อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของพนักงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยตอนที่ 2 3 และ 4 ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับโดยได้กาหนดช่วงชั้นของคะแนน

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลประสิทธิภาพของพนักงาน
การศึกษาการพัฒนาและฝึ กอบรมที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิภาพของพนักงาน วิเคราะห์โดยการหาค่าต่าสุ ด (Minimum) และ
ค่าสู งสุ ด (Maximum) เฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ประสิ ทธิภาพของพนักงานในภาพรวมแต่ละด้าน
รวม 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของพนักงาน
1.ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านเวลา
3.ด้านวิธีการ
รวม

ระดับความสาคัญ
Min
3.80
4.00
4.00
4.00

Max
5.00
5.00
5.00
5.00

588

x̅
4.57
4.60
4.63
4.60

SD
.37
.32
.32
.27

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของพนักงาน
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวิธีการ (x̅ = 4.60) รองลงมาคือ ด้านเวลา (x̅ = 4.60) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้าน
คุณภาพของงาน (x̅ = 4.57) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างการพัฒนาและฝึ กอบรมที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว ความสัมพันธ์ ระหว่างประสบการณ์ การพัฒนาและฝึ กอบรม
กับประสิทธิภาพของพนักงาน
พบว่า ประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การปฐมนิ เทศในการเปลี่ยนงานหรื อเปลี่ยนตาแหน่ งใหม่ (r = .498) การส่ งไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
(r = .449) การส่ ง ไปศึ กษาดู ง านภายในประเทศ (r = .383) และการส่ ง ไปศึ กษาต่อ ภายในประเทศ (r = .336)
มีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานอยู่ในระดับปาน
กลาง และการสอนงาน (r = .235 )มีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์การพัฒนาและฝึ กอบรมส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของพนักงานอยูใ่ นระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติในการพัฒนาการฝึ กอบรมกับประสิทธิภาพของพนักงาน
พบว่าทัศนคติในการพัฒนาการฝึ กอบรมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมทาให้ศกั ยภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น (r = .516) การได้รับการพัฒนา
และฝึ กอบรมส่ งผลให้ปฏิบตั ิงานดีข้ ึน (r = .481) การฝึ กอบรมทาให้เกิดความความรู ้ความ ความชานาญ และมี
ทักษะในการปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น (r = .463) และการได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดี
และเหมาะสมกับงาน (r = .378) มีความสัมพันธ์ทศั นคติในการพัฒนาการฝึ กอบรมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
พนักงาน อยู่ใ นระดับ ปานกลางและการฝึ กอบรมทาให้เกิ ดความพึ งพอใจในงานที่ ปฏิ บัติ มากขึ้น (r = .291)
การได้รับการฝึ กอบรมทาให้มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง (r = .286) การพัฒนาและ
ฝึ กอบรมส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน (r = .263) การได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมช่วยส่งเสริ มด้าน
กาลังใจให้แก่ผทู ้ ี่เข้ารับการฝึ กอบรม (r = .252) และการฝึ กอบรมสามารถลดความผิดพลาด และอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงานได้ (r = .224) มีความสัมพันธ์ทศั นคติในการพัฒนาการฝึ กอบรมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของพนักงาน อยูใ่ นระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ความสัมพันธ์ ระหว่างการศึกษากับประสิทธิภาพของพนักงาน
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน เมื่อพิจ ารณารายด้านพบว่า
การได้รับการศึกษาทาให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (r = .379) การได้รับการศึกษาช่วยให้มีขีด
ความสามารถในการทางานเพิ่มมากขึ้น (r = .364) การได้รับการศึกษาทาให้เกิดความรู ้ใหม่ๆและนามาต่อยอดใช้
กับงานได้ (r = .311) และการได้รับการศึกษาทาให้มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากพัฒนาตนเองมากขึ้น (r = .293)
และการได้รั บการศึ กษาทาให้ เข้าใจวิ ธีการและการนาเทคโนโลยี ใหม่ ๆมาประยุกต์ใ ช้กับงานได้ (r = .243)
มีความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน อยู่ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05
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6. อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องการได้รับการศึกษา การพัฒนา และฝึ กอบรมส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของพนักงานการ
ไฟฟ้ าจังหวัดสระแก้ว ผูว้ ิจัยได้ทาการอภิ ปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษาวิจัยที่ ต้ งั ไว้ และสามารถ
อภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
5.2.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน
ประสบการณ์การทางาน และฝ่ ายงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
5.2.1.1 จากการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์ แผนก โดยมี ก ารหาค่ า ความถี่ (Frequency) และหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)พบว่ า ผู ้ที่ ต อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็ นเพศชายจานวน 61 คนและเป็ นเพศหญิง
จานวน 43 คน ส่ วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้
ส่ วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท เมื่อพิจารณาประสบการณ์การทางานของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วง
ระยะเวลา 5-10 ปี และเป็ นแผนกสายงานบารุ งรักษาเป็ นส่วนใหญ่
5.2.2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ประสบการณ์ ก ารพัฒ นาและฝึ กอบรม ผู ้วิ จัย ได้ท าการวิ เ คราะห์
ประสบการณ์ การพัฒนาและฝึ กอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ดงั นี้
5.2.2.1 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและฝึ กอบรมของบุคคลส่ วน
ใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการ์ ทางด้านการพัฒนาการและการ
ฝึ กอบรมอยูแ่ ล้ว จากการทาแบบสอบถามเมื่อวิเคราะห์ออกมาจึงพบว่าคนส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในการพัฒนา
และฝึ กอบรมหากใช้วิธีการสอนงานมาใช้ในการฝึ กงานนั้นส่งผลให้เห็นผลลัพธ์มากที่สุด เนื่องจากทาให้เข้าใจใน
ด้านการทางานได้ง่ายและยังมีคนคอยแนะนาแนวทางการทางานที่หากไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามทา
ความเข้าใจในเรื่ องต่างๆได้อย่างรวดเร็ วและเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติในการพัฒนา การฝึ กอบรม การศึกษา วิเคราะห์ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.3.1 จากการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทัศ นคติ ใ นการพัฒ นา การฝึ กอบรม การศึ กษา พบว่ าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีทศั นคติในการพัฒนาฝึ กอบรมและการศึ กษา โดยผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความเห็นว่ าสิ่ งที่
สาคัญที่สุดคือการได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมช่ วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับงานอยู่ในระดับ
มากสุ ด เนื่ อ งจากบุ ค ลิ ก ภาพนั้น ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ตายตัว เปลี่ ย นแปลงได้ พัฒ นาได้ ตามบทบาทอาชี พ ที่ ด าเนิ น อยู่
การพัฒนาบุคลิกภาพในการทางานเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เพราะนาไปปรับใช้กบั งานได้ บุคลิกภาพในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจ มีอิทธิ พลสู งมากต่อการทางาน ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง จะเป็ นแรงผลักดันกระตุน้ ให้มานะ
พยายามดาเนินงานสู่ ความสาเร็ จ ทาให้บุคคลมีความอดทน ต่อสู ้ บากบัน่ ใช้ความสามารถ ลงทุนลงแรง สนใจ
ใฝ่ รู ้ในทุกสิ่ งที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานให้เจริ ญก้าวหน้า
5.2.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิ ภาพ
ของพนักงาน วิเคราะห์โดยการหาค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.4.1 จากการวิเคราะห์ข้อ มูลประสิ ท ธิ ภาพของงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้
ความส าคัญ ในด้า นประสิ ท ธิ ภ าพของงานมากที่ สุ ด และในด้า นเวลาความคุ้ม ค่ า ด้า นการการใช้เ วลาใน
การปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งที่ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ต่อมาการสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานได้
อย่างเหมาะสม เนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพเป็ นการทางานที่เน้นในด้านความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการทางาน
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ส่ วนประสิ ทธิ ผลเป็ นการทางานที่เน้นในด้านผลสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน และจัดสรรเวลาให้การทางานอย่าง
คุ้ม ค่ า และจัด ล าดับ ความส าคัญ ของงานได้อ ย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ค วามสะดวกรวดเร็ ว และเป็ นระเบี ย บใน
การปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ รักษ์ศกั ดิ์ บุญสิ ทธิ์ ,2553 ได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ภาพว่า หมายถึง
ความ สามารถในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความสาเร็ จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงาน โดย อาศัยการ
บริ หารจัดการทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานอย่างคุม้ ค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุ ด และก่อให้เกิดประสิ ทธิผลใน
การปฏิบตั ิงานมากสุ ด องค์กรควรมีท้งั ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลควบคู่กนั

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ควรส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมอย่างทัว่ ถึ งทุกคนและสนับสนุ นให้
พนักงานได้พฒั นาบุคลิกภาพซึ่ งเป็ นสิ่ งที่พนักงานเห็นถึงความสาคัญ และเพื่อเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีก
ด้วย
(2) ควรมีการประเมินผลงานของพนักงานหลังได้รับการเข้าฝึ กอบรม เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุ งแก้ไขในการจัดการฝึ กอบรมในอนาคต

8. กิตติกรรมประกาศ
วิจยั ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของ อาจารย์คณิ ต เรื องขจร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ซึ่ งได้ให้ความรู ้
คาปรึ กษาข้อชี้ แนะและความช่วยเหลื อ ตลอดจนช่วยแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่างๆในหลายสิ่ งหลายอย่าง
จนกระทั่ง ส าเร็ จ ลุล่ ว งไปได้ด้ว ยดี ผูว้ ิ จัย ของกราบขอบพระคุณ ท่า นเป็ นอย่า งสู ง มา ณ ที่ น้ ี ขอบคุ ณเพื่อนๆ
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สระแก้ว ทุกท่านที่ คอยช่ วยเหลื อและพร้ อมให้
การสนับสนุน ตลอดจนคอยให้กาลังใจในการทาวิจยั ครั้งนี้ต้ งั แต่ตน้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนร่ วมงาน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว ทุกท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามทา
ให้การค้นคว้าวิจยั ฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์ได้ ท้ายที่สุดนี้คุณความดีและกุศลและบังเกิดมีจากวิจยั เล่มนี้เป็ นผลมาจาก
ความเมตตาของบิดามารดาผูค้ อยให้กาลังใจและผูใ้ ห้โอกาสในการศึกษาขออนิสงฆ์อนั เกิดจากคุณประโยชน์ของ
วิจยั เล่มนี้ จงบังเกิดแก่ผูม้ ีพระคุณของผูว้ ิจยั ถ้ามีขอ้ บกพร่ องหรื อความผิดพลาดในส่ วนใดเกิดขึ้นในงานวิจัยนี้
ผูว้ ิจยั น้อมรับไว้เพียงผูเ้ ดียวและจะขอปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ นึ ในโอกาสต่อไป
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ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่ อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จังหวัดชลบุรี
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วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
อาจารย์ประจา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
E-mail: chonlatis@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุปะสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีพนักงานบริ ษทั ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี จังหวัดชลบุรี และ 2) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ มีต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานบริ ษทั ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ีจงั หวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือ พนักงานบริ ษทั ผลิต
ชิ้นส่วนยายนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ีจงั หวัดชลบุรี จานวน 329 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ
ผลวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานในระดับมาก
และ 2) ปั จจัยปั จจัยด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมในองค์กรในแต่ละด้านจะมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร/ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ธุ รกิ จ ผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ในประเทศไทยต้องเผชิ ญกับการแข่งขันที่สูง ตามการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่ทนั ส่งผลให้ธุรกิจเกิดขึ้นมาใหม่เป็ นจานวนมากอย่างต่อเนื่องและทาให้องค์กรต่าง ๆ มีการปรับปรุ ง
องค์กรในหลายๆด้าน ตามทิศทางการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นผลจากการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจไทย
และประเทศคู่ค้า ประกอบกับคาดว่ าจะมี การเร่ งผลิ ต และจาหน่ ายรถอี โคคาร์ (eco-car) ตามแผนการขอรั บ
การส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (Board of Investment) และมี การผลิ ต
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เพิม่ ขึ้นตามการขยายการลงทุนของค่ายรถจักรยานยนต์ระดับโลก อีกทั้งผลจากการเข้า
มาลงทุนตั้งฐานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ในไทยของบริ ษทั ข้ามชาติ จะช่วยหนุนให้การส่ งออกชิ้นส่ วนยานยนต์ของ
ไทยขยายตัว
การลดลงของธุ รกิจชิ้นส่ วนยานยนต์ดงั กล่าวข้างต้นส่ งผลให้ธุรกิจต้องให้ความสาคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลมีความยุง่ ยากมากขึ้นเนื่องจากต้องมีการปรับลด โยกย้าย หรื อปลดจากตาแหน่งที่เกิดการว่างงาน
ขึ้ น ในช่ ว งภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า อัน เป็ นเนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 ซึ่ ง ได้ท าลายระบบ
เศรษฐกิจทัว่ โลกทุกภาคส่ วนทั้งส่ วนการผลิตและส่ วนการบริ การ ส่ งผลให้เกิดการว่างงานของพนักงานและ
คนงานทั้งชาวไทยและต่างด้าวที่ตอ้ งอาศัยการยังชีพด้วยการเป็ นพนักงานรับจ้างให้กบั บริ การต่าง ๆ
การมีมาตรการที่เข้มข้นในเรื่ องการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลทาให้เกิดการดาเนินชีวิตใหม่ที่ตอ้ งมี
การปรับตัวในทุกธุรกิจเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การว่าจ้างพนักงานหรื อบุคลกาเข้ามา
ทางานนั้นจึงต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทางาน
ใหม่และระบบการบริ หารงานใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้ นเชิ ง จึงมีแนวคิดของความสอดคล้องระหว่าง
สภาพแวดล้อมในองค์กรและบุคคลที่จะเข้ามาทางานในองค์กรนั้น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่ตอ้ งอาศัย
กาลังคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ ง ความ
สอดคล้องนี้ สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร ความสอดคล้องระหว่าง
บุ ค คลกับ งาน และ ความสอดคล้อ งระหว่ างบุคคลกับที ม สามารถ โดยความสอดคล้อ งนี้ จะมี ผลต่ อ ทั้งทาง
พฤติกรรมและกระบวนการคิด กับความต้องการในงานของพนักงานแต่ละคน
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นอกเหนื อจากความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทางานแล้ว ตัวแปรหนึ่ งที่ มี
ความสามารถและผูว้ ิจยั สนใจนามาศึกษาร่ วมกันก็คือพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีเนื่องจากเป็ นพฤติกรรมของ
พนักงานที่มีจุดมุ่งหมายและความตั้งใจที่ช่วยเหลือบุคคลในสถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิญหน้ากัน เช่น ช่วยแนะนางาน
สอนงานให้เพื่อนใหม่หรื อช่วยเพื่อนทางาน นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังเป็ นความปรารถนาของปัจเจกชนที่
พยายามสร้างความร่ วมมือร่ วมใจให้เกิดขึ้นในองค์การเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สามารถทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้
เป็ นความพยายามที่จะมุ่งมัน่ ไปสู่เป้าหมายและเป็ นความพยายามในการนุบารุ งองค์การให้ยงั่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี พ นัก งานบริ ษ ัท ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี จังหวัดชลบุรี
(2) เพื่อศึกษาระดับระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ีจงั หวัดชลบุรี

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ และประพันธ์ชยั กิจอุราใจ (2556) ได้รทบทวนวรรณกรรมและตั้งข้อสังเกตจาก
การปฏิบตั ิในเชิงบริ หาร บทความนี้กล่าวถึงพฤติกรรม การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (organization citizenship
behavior หรื อ OCB) 4 ประเภทได้แก่ 1) พฤติกรรม การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ: การเห็นแก่ประโยชน์ของ
ผูอ้ ื่นเป็ นที่ ต้ งั บนพื้นฐานคุณลักษณะส่ วนบุคคล (altruistic OCB Based on personality) 2) พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ: ความรับผิดชอบ บนพื้นฐานการตอบแทน และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน
(responsible OCB based on reciprocity) 3) พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร: ในเชิ ง เครื่ อ งมื อ บน
พื้นฐานผลประโยชน์ส่วนตน (instrumental OCB based on self-interest) และ 4) พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์การ: ในเชิ งบังคับ บนพื้นฐานจากความกดดัน (compulsory OCB based on stress) พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง 4 ประเภทจะทาให้ทราบถึงพหุระดับพฤติกรรมของ การอาสาช่วยเหลือของบุคคล และ
ผลลัพธ์ของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีขององค์การที่ มีต่อ องค์การและปั จเจก บุคคล ภายใต้สถานการณ์
เฉพาะเจาะจงและพหุปัจจัยจากสิ่ งแวดล้อมขององค์การ

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูท้ าการวิจยั ได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) ผูท้ าการวิจยั ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
วิชาการจากแหล่งข้อมูลและสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์บทความต่าง ๆข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและ
งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการลง
พื้นที่ที่ได้ทาการสุ่ มไว้ และเมื่อได้แบบสอบถามครบ จึงนามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ จากนั้นจึงนา
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
1. การให้ความช่วยเหลือ
2. การสานึกในหน้าที่
3. การอดทนอดกลั้น
4. การคานึงถึงผูอ้ ื่น
5. การให้ความร่ วมมือ

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
1. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร
2. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่ม
3. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน
4. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสายอาชีพ
5. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับผูบ้ งั คับบัญชา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

6. สมมุติฐานในวิจัย
6.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน รายได้แตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ีจงั หวัด
ชลบุรี
6.2 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ ีจงั หวัดชลบุรี

7. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ ี จานวน 329 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร โดยกาหนด ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ตามสู ตรของ (Taro Yamane 1985)
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ สารวจ
รายการ (Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา,ตาแหน่งในการปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน และรายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมขององค์การซึ่ งมี
ข้อคาถามทั้งหมด 19 ข้อ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและองค์กร
2. ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและทีมงาน
3. ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและงาน
4. ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสายอาชีพ
5. ด้านการความสอดคล้องระหว่างบุคคลและผูบ้ งั คับบัญชา
ส่ วนที่ 3 มีขอ้ คาถามทั้งสิ้น 20 ข้อคาถามเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี มี 5 ด้าน ได้แก่
1. การให้ความช่วยเหลือ
2. การสานึกในหน้าที่
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3. การอดทนอดกลั้น
4. การคานึงถึงผูอ้ ื่น
5. การให้ความร่ วมมือ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

8. สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 55.9 มีอายุอยู่ในช่วง ต่ากว่า 30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 55.3 มีระดับการศึกษาปวส-ปวช คิดเป็ นร้อยละ 59.3 ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ 50.5
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 55.6
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม
โดยภาพรวมของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.75 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 คือ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับด้านความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลและสายอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84) รองลงมา คือ ด้านความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลและงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.76) อันดับสาม คือ ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคล
และทีมงาน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.75) อันดับสี่ คือ ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและหัวหน้างาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.70) และอันดับห้า คือ ด้านความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมใน
องค์กร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.67) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับแรก คือ การให้ความร่ วมมือ มีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ = 3.85) อันดับ
สอง การอดทนอดกลั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.83) อันดับสาม คือการคานึ งถึงผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.78) อันดับสี่ คือ การให้ความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.77) และอันดับห้า คือ
การสานึกในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.76) ตามลาดับ

ภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี

N =329

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับที่

SD

1. การให้ความช่วยเหลือ
2. การสานึกในหน้าที่
3. การอดทนอดกลั้น

x̅
3.77
3.76
3.83

0.69
0.71
0.71

มาก
มาก
มาก

4
5
2

4. การคานึงถึงผูอ้ ื่น

3.78

0.69

มาก

3

5. การให้ความร่ วมมือ

3.85

0.71

มาก

1

3.79

0.70

มาก

รวม
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ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน
เมื่ อพิจารณาทดสอบสมมติ ฐานความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมในองค์กร ที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมที่ดีของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า
ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร
1.บุคคลและองค์กร
2.บุคคลและทีมงาน
3.บุคคลและงาน
4.บุคคลและสายอาชีพ
5.บุคคลและหัวหน้างาน
*p< .05

การให้
ความช่วยเหลือ
p
β
0.18
0.00*
0.01
0.98
0.73
0.02*
0.67
0.01*
0.45
0.42

พฤติกรรมที่ดีของพนักงาน
การสานึก
การอดทน
การคานึงถึง
ในหน้าที่
อดกลั้น
ผูอ้ ื่น
p
p
p
β
β
β
0.05
0.23
0.12 0.04*
0.08 0.04*
0.12 0.04* 0.02
0.78
0.05
0.92
0.08 0.01* 0.01
0.82
0.09 0.01*
0.03
0.48
0.08 0.01*
0.16 0.00*
0.16 0.04* 0.07 0.04*
0.01
0.79

การให้
ความร่ วมมือ
p
β
0.16 0.00*
0.03
0.61
0.09
0.12
0.11 0.01*
0.17 0.00*

จากตารางที่ 2 พบว่าจากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยความสอดคล้องระหว่างบุคคลและ
สิ่ งแวดล้อมในองค์กร มีผลต่อพฤติกรรมที่ดีของพนักงานบริ ษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
บุคคลและองค์กร ด้านบุคคลและสายอาชี พและด้านบุคลลและหัวหน้างาน มีผลต่อ พฤติกรรมที่ดีของพนักงาน
บริ ษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9. อภิปรายผลงานวิจัย
ปั จจัยความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้ อาจเป็ นทาง
บริ ษทั ได้มีการบริ หารงานชัดเจนสอดคล้องกับงานศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552, หน้า 41-42) กล่าวถึ ง
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งประกอบไปด้วย อายุ เพศ สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิ กในครอบครั ว
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นหลักเกณฑ์ที่สาคัญ ที่นิยมใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนของตลาดอย่างแพร่ หลายเพื่อแยกความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี ของพนักงานบริ ษทั เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นทางการมากกว่า
เป็ นรู ปแบบของตระหนักรู ้ ไม่ได้กาหนดวัตถุประสงค์กบั คนใดคนหนึ่งที่เจาะจง แต่เป็ นการให้ความช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่นทางอ้อมในเรื่ องระบบการทางานในองค์การ เช่ น การตรงต่อเวลา การไม่ใช้เวลางานไปทาเรื่ องส่ วนตัว
พฤติกรรมเหล่านี้มีบางสิ่ งที่คล้ายคลึงกับการให้ความร่ วมมือ หรื อการยอมรับกฎระเบียบที่กาหนดว่าพนักงานที่ดี
ควรจะต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร
สร้างความร่ วมมือร่ วมใจให้เกิดขึ้นในองค์การเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สามารถทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้
เป็ นความพยายามที่จะมุ่งมัน่ ไปสู่ เป้าหมายและเป็ นความพยายามในการนุบารุ งองค์การ โดยทัว่ ไปองค์การจะ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผลการทางานที่สามารถวัดตามพฤติกรรมในการทางานตามบทบาท หน้าที่ ในการ
ทางานตามความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิ แต่หน้าที่การทางานยัง ควบคุมพฤติ กรรมที่แสดงออก
หลากหลาย จึงแบ่งพฤติกรรมในการทางานของพนักงานในองค์การ
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10. ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ ควรให้พนักงานมีทกั ษะในการทางานมากกว่าเดิมและทางานเป็ นทีมมาก
ขึ้นเพราะจะทาให้พนักงานแต่ละคนมี ความสาคัญในหน้าที่กับงานที่เขาทาอยู่ เช่ น การมี คนไปฝึ กงานให้กบั
พนักงานแต่ละส่ วนขององค์กรเพื่อที่จะแก้ไขปั ญหาได้ เพื่อนาข้อบกพร่ องหรื อข้อแก้ไขไปใช้เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งการดาเนินงานให้เหมาะสม อย่างเช่น แผนงานใดที่เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควรมี
การตรวจสอบและปรับปรุ งอย่างเสมอ
2. ด้านการสานึกในหน้าที่ ผูบ้ ริ หารควรทาความเข้าใจว่าสถานะในปัจจุบนั องค์กรหลายองค์กรมีความ
ต้องการที่จะพยายาม รักษาคน หรื อบุคลากรที่มีความสามารถและความชานาญให้ได้มากที่สุด จากการศึกษา
ข้อมูลในด้านการมีส่วนร่ วมและความผูกพันทางใจที่ ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ จากนั้นจึ ง
ทาให้ทราบว่าการที่จะให้พนักงานมีความผูกพันและการมีส่วนร่ วมเป็ นสิ่ งที่องค์กรสามารถสร้างขึ้นได้
3. ด้านการอดทนอดกลั้น องค์กรควรจะมีการสร้างการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรในด้านของอัตรา
ผลตอบแทนการให้ความช่วยเหลือองค์กรเพราะการรับรู ้การสนับสนุ นในองค์กรจะมีผลทางด้าน จิตวิทยาต่อ
พนักงาน เพราะพนักงานจะรู ้ สึกว่าองค์กรให้ความใส่ ใจในตัวพนักงานเองมี การให้ค่าตอบแทนที่ ยุติธรรม
พนักงานก็จะมีทศั นคติทางด้านบวกมากขึ้นและจะส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรมที่ดีออกมาได้
4. ด้านการคานึงถึงผูอ้ ื่น องค์กรควรให้ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน และความมีส่วนร่ วม
ของพนักงาน เพราะปั จจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ พนักงานแสดงออกมา ได้แก่
ปัจจัยที่มีความสาคัญระดับต้นๆที่สามารถเห็นได้เป็ นรู ปธรรม
5. ด้านการให้ความร่ วมมือ องค์กรควรให้ความสาคัญในด้านกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการทางาน
เพื่อที่จะให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาท หรื อมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทางาน หรื อเข้ามามี
บทบาทในการบริ หารจัดการขององค์กรมากขึ้นเพราะสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลทาให้พนักงาน รู ้สึกถึงความผูกพันที่จะ
ทุ่มเทการทางานและแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา
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ผลตอบแทนจากการขาย
คาสาคัญ: การดาเนินงาน, สมรรถนะ, ผูจ้ าหน่ายอิสระ, ธุรกิจเครื อข่าย

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. บทนา
ธุรกิจขายตรงนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริ กามาตั้งแต่ยุคโบราณและได้เข้ามาสู่ ประเทศไทยเมื่อราวๆ 40
กว่าปี มาแล้ว จุดเด่นของธุรกิจเครื อข่าย คือ (1) ไม่จากัด เพศ อายุ (2) ความเสี่ ยงในการเริ่ มธุรกิจต่า (3) มีอิสระภาพ
ด้านเวลา (4) มี อิ สระในการทางาน (5) มี อิ สระภาพทางการเงิ น (6) สามารถกาหนดการเกษียณได้ (7) สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆจากการทาธุรกิจ (8) สามารถทาควบคู่กบั งานประจาได้ จะเห็นได้ว่าจากจุดเด่นของธุรกิจสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการท่ามกลางสภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนและผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเกิดจากหลายปั จจัย เช่น การแปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง
และโรคระบาด รวมถึงการดาเนินชีวิตของคนปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนให้ความสนใจกับการเป็ น
เจ้าของธุรกิจ และต้องการใช้ชีวิตอิสระกันมากขึ้น ต้องการมีช่วงเวลาในการทางานในชีวิตสั้นลง ในขณะที่มีเงิน
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคต และการมีกิจการเป็ นของตนเองนั้นจะต้องใช้ทุนที่ค่อนข้างสู งในการเริ่ มธุรกิจ
และมีการแบกรับความเสี่ ยงมาก ดังนั้นผูค้ นจึงมองหาอาชีพที่สามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจได้และใช้เงินลงทุนที่ต่า
โดยเราจะเรี ยกผูข้ ายว่า “ผูจ้ าหน่ายอิสระ”
Rattana, et al. (2016) ได้กล่าวถึงสถิติผจู ้ าหน่ายอิสระในระบบเครื อข่ายในประเทศไทยปี 2012 มีจานวน
สู งสุ ดในทวีปเอเซี ย-แปซิ ฟิก โดยมีจานวนสมาชิก 10,900,000 คน ซึ่ งสอดคล้องกับ สมาคมขายตรงไทย (2563)
กล่าวว่า จานวนผูจ้ าหน่ายอิสระในประเทศไทยมีจานวน 11.8 ล้านคนในปี 2019 และมียอดขายรวม 93,467 ล้าน
บาทซึ่งเติบโตกว่าปี 2018 อยูป่ ระมาณ 400 ล้านบาท
Taylor (2016) ได้กล่าวว่า จากสถิติที่หาได้จากบริ ษทั ธุรกิจเครื อข่ายในทางปฏิบตั ิน้ นั ร้อยละ 99.7 ของ
ผูป้ ระกอบอาชี พอิสระสู ญเสี ยเงินไปกับการซื้ อสิ นค้า รายการโปรโมชั่น และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการต่างๆ
เพื่ อ ให้ ตัว เองได้ค่ าคอมมิ ช ชั่น จากบริ ษ ัทจะเห็ นได้ว่ า เป็ นตัว เลขที่ สู งมาก และเมื่ อ ตัดผูป้ ระสบความสาเร็ จ
(TOPPs) ออกไปโดยคานวณจากรายได้เฉลี่ ยของผูจ้ าหน่ ายอิสระทั้งหมดก็จะพบว่า ร้ อยละ 99.9ที่ ไม่ประสบ
ความสาเร็ จและสู ญเสี ยเงิน ซึ่ งก็หมายความว่าโอกาสที่ ผูส้ มัครใหม่จะประสบความสาเร็ จนั้นมี ผลเกือบเป็ น
ร้อยละ 0 จากที่กล่าวมาข้างต้นธุรกิจเครื อข่ายยังเป็ นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจานวนมาก ผูเ้ ขียนจึง
ทาการรวบรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการประสิ ทธิภาพการทางานของผูจ้ าหน่ายอิสระ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของผูจ้ าหน่ายอิสระ
คือ ปั จจัยด้านสมรรถนะมีองค์ประกอบดังนี้ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านแรงจูงใจ ด้านการฝึ กอบรม
และด้านการสรรหาสมาชิก องค์ประกอบทั้งหมดจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของผลการดาเนินงาน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนปัจจัยทางด้านสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของผูจ้ าหน่ายอิสระใน
กลุ่มธุรกิจเครื อข่าย

3. ระบบขายตรงแบบหลายชั้นหรื อธุรกิจเครื อข่ าย (Multi -Level Marketing: MLM)
ระบบ MLM นั้นได้รับความนิ ยมสู งมากในธุ รกิ จขายตรง เพราะสามารถเติ บโตได้รวดเร็ ว และเกิ ด
ประโยชน์โดยตรงต่อนักธุรกิจขายตรงมากกว่าระบบชั้นเดียว Alturas and Santos (2009) ได้กล่าวว่า องค์กรธุรกิจ
การตลาดขายตรง มีเป้าหมายคือผูบ้ ริ โภค และไม่ตอ้ งเสี ยเงินหรื อค่าใช้จ่ายจานวนมากในการที่จะประกอบอาชีพ
ผูจ้ าหน่ายอิสระ แต่ถึงกระนั้นธุรกิจเครื อข่าย MLM รวมถึงผูจ้ าหน่ายอิสระจะต้องเริ่ มจากการเลือกโครงสร้างของ
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ธุ รกิจเครื อข่าย เพราะผูจ้ าหน่ ายอิสระไม่ได้แต่ขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ตอ้ งมีการสรรหาสมาชิ ก การฝึ กอบรม
สมาชิ กใหม่ โดยผูท้ ี่ทาอาชี พผูจ้ าหน่ ายอิสระจะต้องเป็ นสมาชิ กในบริ ษทั ขายตรงนั้นๆ ดังนั้นระบบการตลาด
MLM คือ การสร้างฐานลูกค้าประจาเพื่อให้เกิดกาไรจากการขายปลีกทุกเดือน รวมถึงการสรรหาสมาชิ ก มาเข้า
ร่ วมเครื อข่ายของตน โดยจัดให้มีการทาการฝึ กอบรมให้สมาชิกที่สรรหาได้รับความรู ้ความข้าใจในงานของธุ รกิจ
เครื อข่าย และวิธีการทาธุ รกิ จ รวมทั้งการหาลูกที มใหม่มาช่ วยในการขายสิ นค้า เพื่อเกิ ดการเพิ่มจานวนของ
นักธุ ร กิ จ ขายตรงหรื อผูจ้ าหน่ ายอิ สระ โดยจะแสดงให้เ ห็ น ถึ ง โครงสร้ างการขยายตามสายงานลงไป ซึ่ ง ใน
โครงสร้างจะกาหนดรู ปแบบการจ่ายผลตอบแทนและเงินโบนัสตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ ซึ่ งเกิดจากการคานวณ
ยอดขายของทีม ระบบการตลาด MLM ผูข้ ายหรื อผูจ้ าหน่ ายอิสระจะไม่ใช่ลูกจ้างของบริ ษทั แต่มีโอกาสสร้าง
รายได้จากการทางานอยู่ 2 วิธี ดังนี้
1. ผลกาไรจากการค้าปลีก ซึ่งเป็ นผลต่างระหว่างราคาที่บริ ษทั ตั้งไว้และต้นทุนที่ซ้ือมา
2. คอมมิ ชชั่นหรื อส่ วนลดตามระดับยอดขายสิ นค้าจากผูจ้ าหน่ ายอิสระที่ ชัก ชวนเข้าร่ วมที ม หรื อ ที่
เรี ยกว่า ดาวน์ไลน์ โดยโรงสร้างการจ่ายผลตอบแทนจะเป็ นไปตามที่บริ ษทั กาหนด

4. สมรรถนะ
Sanberg (2000) กล่าวว่า รากฐานของสมรรถนะมาจากการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
โดยสมรรถนะใช้ในการอธิ บายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่จาเป็ น ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิ ภาพการใน
การทางาน Boyatzis (1982) ได้กล่าวว่า สมรรถนะหมายถึง คุณลักษณะทางด้านพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่นาไปสู่
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ดีในการทางานในเหตุการณ์น้ นั ๆ โดยคุณลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย มูลเหตุ
จูงใจ คุณลักษณะของแต่ละบุคคล ทักษะ ภาพลักษณ์ของตนเอง หรื อบทบาทสังคม และความรู ้ที่ได้รับ Parry
(1998) กล่าวว่า สมรรถนะ มีองค์ประกอบดังนี้ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดจะส่งผล
กระทบต่อปั จจัยหลักในการทางาน และมีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนิ นงานเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้
กาหนดไว้ สามารถเพิ่มสมรรถนะในการทางานได้โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรม และการพัฒนาส่วนต่างๆ เป็ นต้น
Ludwiczynski (2002) กล่ าวว่ า ความสามารถในการขายมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สมรรถนะการท างานของผู ้ข าย
โดยสมรรถนะการท างานของผู ้ข ายมี อ งค์ป ระกอบภายนอก ได้แ ก่ คุ ณ ภาพของความรู ้ และทัก ษะ และ
องค์ประกอบภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ และค่านิยมด้านทัศนคติ Ashton (1996) ได้กล่าวว่า แบบจาลองสมรรถนะ
เป็ นหนึ่งวิธีการที่ครอบคลุมถึงการฝึ กอบรม การพัฒนา และการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้คือ ความรู ้ในการทางาน ทักษะในการทางาน และความสามารถต่างๆในการทางาน โดย 3 องค์ประกอบนี้
เป็ นพื้นฐานหลักของสมรรถนะหลัก พนักงานจะต้องผ่านมาตรฐานที่กาหนดเอที่จะประสบความสาเร็ จในหน้าที่
การงาน Li, et al. (2016) ได้กล่าวว่า สมรรถนะการทางานของผูจ้ าหน่ายอิสระมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู ้ ทักษะ
ความมุ่ ง มั่น ทัศ นคติ แรงจู ง ใจ ประสบการณ์ จริ ย ธรรม ความเป็ นผูน้ า และความเป็ นเจ้า ของกิ จ การเป็ น
องค์ประกอบของสมรรถนะการทางานของธุ รกิจการตลาดหลายชั้น และบริ ษทั ควรจัดการด้านสมรรถนะของ
ผูจ้ าหน่ายอิสระ โดยผูท้ าอาชีพผูจ้ าหน่ายอิสระทุกคนควรมีสมรรถนะในกระบวนการทางานของตน เพื่อนาพา
ไปสู่ การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพตามที่กาหนดไว้ โดยผูท้ ี่อยูร่ ะดับตาแหน่งที่ตอ้ งการจะทางานได้มีประสิ ทธิ ภาพ
กว่าผูจ้ าหน่ ายอิสระที่เข้ามารายใหม่ ผูจ้ าหน่ ายอิสระจะต้ องมีทศั นคติเชิ งบวกว่าจะต้องประสบความสาเร็ จใน
อัตราร้อยละ 95 และร้อยละ 5 จะต้องรู ้วิธีการที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จ ผูจ้ าหน่ายอิสระจะต้องมีความรู ้ในตัวสิ นค้า
วิธีการขาย ทาการติดต่อสื่ อสารกับทีมขายของตน การส่ งต่อความสาเร็ จ ความสามารถในการทางานสู่ ผจู ้ าหน่าย
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อิสระรายอื่นได้ จากการทบทวนพบว่าองค์ประกอบของสมรรถนะ ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านการฝึ ก
อบรม ด้านทัศนคติ ด้านการสรรหาสมาชิก และด้านแรงจูงใจ และสามารถอธิบายความหมายได้ดงั นี้
ด้ านความรู้ Lustri, et al. (2007) ได้กล่าวว่า ความรู ้ที่จาเป็ นในสายงาน จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์หรื อข้อเท็จจริ งต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ถึงกระนั้นความรู ้ส่วนบุคคลคือ การเกิดความคิด
สร้างสรรค์จากข้อมูลที่มีโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ มีการตีความ สะท้อนออกมา หรื อการเชื่อมต่อความรู ้ที่มี
มาและข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพื่อนาไปใช้ในกับสถานการณ์หรื อบริ บทใหม่ๆ ความรู ้ส่วนบุคคลนั้นได้มีการถ่ายทอด
มาจากบุคคลอื่น หรื อกลุ่ม องค์กรของตนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความรู ้ความเข้าใจในองค์กรของตน และ
การสร้างความรู ้ความเข้าใจเป็ นส่ วนหนึ่งในสมรรถนะเพื่อให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์หรื อเป้าหมายที่องค์กรกาหนด
ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Lambert (2009) ได้กล่าวว่า ความรู ้ หมายถึง ข้อมูลเฉพาะด้านที่บุคคลนั้นๆ ต้องมีความรู ้ใน
สายงานนั้นๆ Osagie, et al. (2016) ได้กล่าวว่า ความรู ้ หมายถึง การที่บุคคลนั้นมีความรู ้ถึงขั้นตอน และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้นๆอย่างแท้จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับ
ด้ านทักษะ Rao and Vijayalakshmi (2016) ได้กล่าวว่า ความรู ้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการทางาน
หรื อภาระหน้าที่ที่ได้รับ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีทกั ษะในการทางานด้วย ทักษะ หมายถึง ความสามารถที่จะนาพาให้
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสู่ ความสาเร็ จหรื อมีความผิดพลาดน้อยที่สุด Homer (2001) ได้กล่าวว่า ด้านทักษะ
หมายถึง กระบวนการที่นิยมนามาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยมีความสามารถเป็ นตัวกาหนดสมรรถนะ
การทางานว่าทักษะใดที่องค์กรต้องการ และจัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อ เป็ นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางาน
โดยมีการกาหนดทักษะการทางานเป็ นรายบุคคลและทักษะการทางานเป็ นทีม และยังใช้ทกั ษะเป็ นตัวกาหนดใน
การสรรหาบุ ค ลกรมาร่ วมงาน Oua, et al. (2012) ได้กล่ าวว่ า ความชานาญของพนักงานขายหมายถึ ง การที่
พนักงานขายมีความรู ้ มีประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ ความชานาญของพนักงานขาย
ก็คือการกล่าวถึงสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบ่อยครั้งมาจากการให้ขอ้ มูลของสิ นค้าหรื อบริ การของ
พนักงานขาย
ด้ านทัศนคติ Osagie, et al. (2016) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้สึกส่ วนตัวของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกถึง ความคิด นิสัยของบุคคลนั้นๆ หรื อกล่าวว่าพฤติกรรมที่บุคคลนั้นๆ แสดงออกต่อบุคคลอื่น สิ่ งของ
หรื อ เรื่ อ งราวต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ Rao and Vijayalakshmi (2016) ได้กล่ าวว่ า ทัศ นคติ หมายถึ ง
ข้อเสนอแนะต่อบุคคล เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็ นต้น ผูจ้ าหน่ายอิสระควรมีทศั นคติในเชิงบวก และ
หลีกเลี่ยงแนวคิดเชิงลบ โดยทัศนคติ ของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ JobDB.com (2020)
กล่าวว่า ปั จจัยที่สาคัญที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ นกิจกรรมขายตรงก็คือ “คุณต้องมีใจในการขายตรง”
ซึ่ งหัวใจในการทาขายตรงจะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. เปิ ดใจ (Open Mind) คนที่จะทาธุรกิจ
ขายตรงนั้น สิ่ ง แรกที่ คุ ณ ต้อ งมี คื อ การเปิ ดใจยอมรั บ ในรู ป แบบและลัก ษณะของการขายตรง การเปิ ดใจ
ถ้าผูจ้ าหน่ ายอิสระต้องการความสาเร็ จในการทาขายตรงจะต้องมีทศั นคติที่ดีต่อระบบการขายตรง และเปิ ดใจ
ยอมรับในธุ รกิจขายตรงนั้นแสดงว่าเป็ นการเปิ ดรับโอกาสแห่ งความสาเร็ จที่จะรออยู่ในวันข้างหน้า 2. เข้าใจ
(Understanding) ต้องศึกษา เรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนขั้นตอนและรู ปแบบการดาเนินงาน
ต่างๆ นอกจากนี้ จะต้องทาความเข้าใจกับสภาพของตลาดและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย สิ่ งที่สาคัญก็
คือ ถ้าเข้าใจลูกค้ามากแค่ไหน โอกาสที่จะสร้างยอดขายและเครื อข่ายทีมงานก็จะง่ายขึ้น และสิ่ งเหล่านี้ก็เป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่ งที่สามารถทาให้ประสบความสาเร็ จได้ในอนาคตคือ 3. ตั้งใจ (Pay Attention) การดาเนิ นธุ รกิจต่างๆ
ย่อมมีปัญหาหรื ออุปสรรคให้ราคาญใจอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับธุรกิจขายตรง แต่ถา้ มีความตั้งใจที่แน่วแน่ ในการดาเนิน
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ธุรกิจเพื่อค้นหาทางออกหรื อทางแก้ให้เจอปัญหา จะต้องไม่ทอ้ เพราะในท่ามกลางอุปสรรค ย่อมมีโอกาสแฝงอยู่
เสมอ 4. ใส่ ใจ (Attention) คือ ผูจ้ าหน่ ายอิสระต้องทาให้ลูกค้า ที มงานหรื อเครื อข่ายเปิ ดใจยอมรับ ให้ความรู ้
ความเข้าใจและตั้งใจในการทาขายตรงอย่างถูกต้อง ต้องให้ความสาคัญกับลูกค้าและทีมงานหรื อเครื อข่าย เพราะ
บุคคลเหล่านี้ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สามารถนาไปสู่ ความสาเร็ จในอาชีพขายตรง ดังนั้นผูจ้ าหน่ายอิสระต้องใส่ ใจ
สามารถสื่ อ สาร เสนอข้อ มู ล ที่ ต รงความต้อ งการและถู กต้อ ง สามารถแก้ไ ขขอลลู กค้าและที ม งานได้ และ
แสดงออกให้เห็นถึงความจริ งใจต่อลูกค้าและเพื่อนร่ วมงาน
ด้ านแรงจูงใจ เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ (2555) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับเคลื่อนภายใน ที่ทาให้
บุคคลนั้นๆ แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ เป้าหมาย หรื อความสาเร็ จ Lee, et al. (2016) ได้กล่าวว่า บริ ษทั MLM ได้
อนุญาตให้ผจู ้ าหน่ายอิสระทาการสรรหาสมาชิกใหม่ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้น
การที่บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจ MLM จะต้องทาให้ผูจ้ าหน่ ายอิสระเกิดความพึงพอใจ โดยการสร้างแรงจูงใจใน
การทางานให้กบั ผูจ้ าหน่ายอิสระเพื่อให้เขาประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน Steenburgh and Ahearne (2012)
ได้กล่าวว่า พนักงานขายที่ปฏิบตั ิงานใหม่อาจมีแรงจูงใจในการทางานน้อย ดังนั้นพนักงานขายที่อาวุโสกว่าต้อง
ทาการฝึ กอบรมการทางานให้แก่พนักงานใหม่พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจหรื อแรงบันดาลในการทางานให้แก่
พนักงานใหม่ จากการศึกษาพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจหรื อแรงจูงใจในการทางานนั้นส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน Steenburgh and Ahearne (2012) ได้กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน
ขายท าได้โ ดยวิ ธีการให้ ผ ลตอบแทนซึ่ ง มี ใ ช้กัน หลากหลายวิ ธี เช่ น การให้ โ บนัสตามไตรมาสการท างาน
การแข่งขันยอดขายโดยได้มีการตั้งเป้าหมายการจ่ายผลตอบแทนไว้ตามระดับที่กาหนดไว้ รวมถึงการการจ่าย
ผลตอบแทนให้ผูท้ ี่ทายอดขายได้สูงสุ ด เป็ นต้น และจากการศึกษาพบว่าการสร้างแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิภาพการทางานที่สูงขึ้น
ด้ า นการสรรหาสมาชิ ก Delgado (2000) ได้ก ล่ า วว่ า ขั้น ตอนการสรรหาสมาชิ ก เป็ นขั้น ตอนที่ มี
ความสาคัญเพราะเป็ นการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยการสรรหาสมาชิกผูท้ ี่ทาหน้าที่สรรหาจะต้องสรร
หาสามาชิกใหม่ที่ดีที่สุดเพื่อการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อความสาเร็ จขององค์กร จากการสังเกตพบว่ามี
2 ประเด็นที่สาคัญที่ใช้ในกระบวนการสรรหาคือ การวางตาแหน่งของพนักงานในเครื อข่าย และทัศนคติเชิงบวก
ต่องานในธุ รกิ จเครื อข่าย Weisman (2008) และ Koehn (2001) ได้กล่าวว่า ในเครื อข่ายธุ รกิ จ MLM ผูจ้ าหน่ าย
อิสระจะได้รับการตอบแทนในรู ปของส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการขายผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ รวมถึงการรับสมาชิก
ใหม่ เ ข้า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยอี ก ด้ว ย Mathews, et al. (2007) ได้ก ล่ า วว่ า ภาพรวมของธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ยไม่ ไ ด้จ่ า ยแค่
ผลตอบแทนจากยอดขายของตนเองเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงค่าคอมมิชชัน่ จากยอดขายของบุคคลที่ตนสรรหามาเป็ น
สมาชิ กอีกด้วย เช่นถ้าผูจ้ าหน่ายอิสระแนะนาญาติ หรื อ เพื่อนๆมาร่ วมเครื อข่ายของตนผูจ้ าหน่ายอิสระรายนั้น
ไม่ได้รับค่าคอมมิชชัน่ จากการขายผลิตภัณฑ์ของผูท้ ี่เราสรรหามาเป็ นสมาชิกอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั สามารถสร้าง
รายได้จากยอดขายที่ผสู ้ รรหามาเป็ นสมาชิกได้ทาการสรรหาสมาชิกอีกด้วย Koroth and Sarada (2012) ได้กล่าวว่า
บริ ษทั MLM เปิ ดโอกาสให้ผจู ้ าหน่ายอิสระทาการสรรหาสมาชิกภายใต้เครื อข่ายของตน และสอนให้ผจู ้ าหน่าย
อิสระในเครื อข่ายของตนมี ค วามรู ้ พ้ืนฐานทางธุ ร กิ จ และวิธีการขายตรง โดยให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน รวมถึงวิธีการแนะนาและขายผลิตภัณฑ์ บริ ษทั MLM มีความจาเป็ นต้องกาหนดกลยุทธ์
เนื้ อ หาการฝึ กอบรมให้ผูจ้ าหน่ า ยอิ ส ระ เพื่ อ ให้ ผูจ้ าหน่ ายอิ สระเกิ ดความเข้าใจในองค์ป ระกอบของงานได้
ครบถ้วน ดังนั้นบริ ษทั MLM ควรมี โปรแกรมการฝึ กอบรมและให้คาปรึ กษาแก่ ผูจ้ าหน่ ายอิสระเพื่อเป็ นแรง
กระตุน้ ในการทางาน
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ด้ า นการฝึ กอบรม หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ พ นักงานจะได้รั บ ความรู ้ ทัก ษะในการท างาน
ประสบการณ์ และทัศนคติที่พวกเขาจะนาไปปฏิบตั ิงานได้ดีข้ นึ เพื่อความสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กร Delgado
(2000) ได้กล่าวว่า ผูจ้ าหน่ายอิสระจะต้องได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการขายและการสรรหาสมาชิก
เข้ามาร่ วมเครื อข่าย อย่างไรก็ตามในกระบวนการฝึ กอบรมของธุ รกิจเครื อข่ายเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย
ค่ อ นข้า งซั บ ซ้ อ นโดยผู ้เ ข้า ร่ ว มฝึ กอบรมจะมี โ ปรแกรมการสอนในทางปฏิ บัติ ที่ น้ อ ย เป็ นที่ ย อมรั บ กัน ว่ า
ความสาเร็ จขององค์กรขึ้นอยูก่ บั ระดับความรู ้ของพนักงาน เราจะเห็นว่าบริ ษทั ต่างๆใช้งบประมาณจานวนมากใน
การพยายามให้พนักงานมีความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานอย่างเต็มที่ในระดับที่องค์กรสามารถทาได้
ดังนั้นในการฝึ กอบรมจะต้องมีการสอนวิธีการสรรหาผูจ้ าหน่ ายอิสระให้แก่สมาชิ กเพื่อให้พวกเขาสามารถรับ
สมัครคนที่ดีที่สุดเข้าทางานที่สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก การฝึ กอบรมจึงมีความจาเป็ นอย่างมากเพื่อให้ได้
ประสิ ทธิ ภาพทางด้านการขายที่สูงโดยเป็ นความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ การฝึ กอบรมเป็ นปัจจัยที่สาคัญสาหรับ
งานด้านการตลาด เพราะการตลาดเป็ นช่ อ งทางในการเพิ่ ม รายได้ข ององค์ก รเพื่ อ ให้ พ นักงายขายประสบ
ความสาเร็ จบริ ษทั ควรมีการจัดการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิ ทธิ ภาพการทางานสู งสุ ด การฝึ กอบรมที่ดีน้ นั
ควรได้รับความช่วยเหลือจากผูร้ ่ วมเครื อข่ายที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการฝึ กอบรม Somchai and
Winai (2016) ได้กล่าวว่า โครงสร้าง MLM คือแนวทางการปฏิบตั ิของผูจ้ าหน่ายอิสระที่จะจัดส่ งผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การผ่านผูจ้ าหน่ายอิสระในทุกระดับ บริ ษทั จะต้องมีแผนการฝึ กอบรมที่สัมฤทธิ์ ผลให้แก่ผจู ้ าหน่ายอิสระราย
ใหม่ดว้ ย โดยแผนการอบรมต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั เสริ มสร้าง
ความรู ้ คุณสมบัติ วิธีการใช้ของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ แนะแนวการทาการตลาดให้ผูจ้ าหน่ ายอิสระ รวมถึ ง
การสร้างทีมขาย การเป็ นผูน้ า และสร้างทักษะในขายอีกด้วย
จะเห็นว่าองค์ประกอบของสมรรถนะในแต่ละด้านนั้นล้วนแล้วแต่มีความจาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ
ผู ้จ าหน่ า ยอิ ส ระทั้ง สิ้ น ซึ่ งจะขาดอัน หนึ่ งอัน ใดมิ ไ ด้ ดัง นั้น ผู ้จ าหน่ า ยอิ ส ระต้อ งท าการพัฒ นาตนเองให้ มี
ความสามารถในทุกด้านเพื่อเพิ่มรายได้ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของตนเองและทีม เพื่อเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีและลดปัญหาการออกจากการเป็ นสมาชิก

4. การดาเนินงาน
Oksanen (1999) ได้กล่าวว่า ได้มีการระบุในสัญญาระบบการตลาดหลายชั้นโดยทัว่ ไปว่า อนุญาตให้ผู ้
จ าหน่ า ยอิส ระทุก รายสามารถรั บสมัครสมาชิ ก และได้รับค่า คอมมิ ช ชั่นจากการขายของดาวน์ไ ลน์เหล่านั้น
นอกเหนือจากยอดขายส่ วนตัวของผูจ้ าหน่ายอิสระเอง โดยค่าคอมมิชชัน่ และโบนัสต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กบั ยอดขาย
ที่ เกิ ดขึ้นจริ งของตนเองและลูกทีม บริ ษทั จะกาหนดแผนการจ่ายโบนัสตามระดับหรื อตาแหน่ งตามที่บริ ษทั
กาหนด ผูจ้ าหน่ ายอิสระต้องเน้นที่การทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การสร้างยอดขาย การมีส่วนร่ วม และ
ความขยันหมั่นเพียรในกิ จกรรมต่างๆซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อนาพาผูจ้ าหน่ ายอิสระไปสู่ การประสบความสาเร็ จใน
การงาน หรื อกล่าวว่า ถ้าผูจ้ าหน่ า ยอิสระมี ความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทางานก็จะมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่ อ
ความสาเร็ จ แต่ถา้ ผูจ้ าหน่ายอิสระทางานแบบไม่มีเป้าหมายก็จะเป็ นการยากที่จะประสบความสาเร็ จในอาชีพ
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5. สรุป
จากที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นว่าสมรรถนะเป็ นหัวใจหลักในการทางานของผูจ้ าหน่ ายจาหน่ ายอิ สระ
เพราะสมรรถนะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานซึ่ งส่ งผลต่อความเข้าใจในการทางาน
กระบวนการทางานต่างๆ เพิ่มศักยภาพการทางานให้กีบตนเองและทีม อีกทั้งยังส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยังลด
ปัญหาการออกจากการเป็ นผูจ้ าหน่ายอิสระของรายใหม่

6. ข้อเสนอแนะ
ควรศึ กษาถึ งรู ปแบบการฝึ กอบรม และออกแบบการฝึ กอบรมที่ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของผูจ้ าหน่ายอิสระ
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ คือ 1) ศึกษาระดับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิ คในประเทศไทย
และ 2) ศึกษาอิทธิ พลของทัศนคติที่มีต่อการซื้ อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิคในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจยั ได้แก่ ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าออร์ แกนิ คในประเทศไทย จานวน 228 คน สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระดับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออแก
นิคในประเทศไทย และ 2) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออแกนิคด้านคนใกล้ชิด ด้านคุณภาพและด้านความคุม้ ค่ามี
ผลต่อการซื้อจริ งสาหรับสิ นค้าออร์แกนิค
คาสาคัญ: ทัศนคติ / การซื้อจริ ง / สิ นค้าออร์แกนิค

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
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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

บทนา
การดูแลใส่ ใจสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค มีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ผลิตจากระบบเกษตร
อินทรี ย ์ และปราศจากสารเคมีตกค้างเนื่องจากผูบ้ ริ โภคตระหนักถึงความปลอดภัยของสิ นค้าและตอบสนองความ
ใส่ ใจสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากความหลากหลายของพฤติกรรมการบริ โภคและทัศนคติ
ของผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ขณะเดี ย วกัน ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ปั ญ หาสุ ข ภาพและ
สิ่ งแวดล้อม หันมาเลือกบริ โภคสิ นค้าที่ส่งเสริ มให้มีสุขภาพดี ส่ งผลให้เกิดกระแสการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
โดยสิ น ค้า และผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อร์ แ กนิ ค นั้น ต้อ งเหมาะกับ ผู ้บ ริ โ ภคทุ ก กลุ่ ม วัย ไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพใน
สถานการณ์ที่ภาพรวมการส่ งออกและการค้าในโลกที่มีการชะลอตัวจากปั จจัยลบต่าง ๆ หลายด้านเข้ามากระทบ
แต่ยงั มีสินค้าที่มีอนาคตและมีความต้องการในระดับสู งในโลก กับ “ออร์ แกนิค” หรื อ เกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งมีความ
สนใจตลาดผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิคสู งมากในโลก มาจากองค์ประกอบที่สาคัญหลายด้านทั้ง ความสนใจในการดูแล
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก รวมถึงความสนใจในการเลือกสิ่ งที่มีประโยชน์และมีความปลอดภัย จึงส่ งผลผูผ้ ลิต
เกษตรกรหลายประเทศในทัว่ โลก ต่างมุ่งปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ออร์แกนิค
จากประเด็นความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสิ นค้า ออร์แกนิค
เพื่อให้ทราบลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิ ค พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออร์ แกนิ คและทัศนคติ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อสิ นค้า ออร์ แกนิ ค ทั้งนี้ เพื่อนาผลที่ ได้ไปปรั บปรุ งและพัฒนาการกระตุ้นยอดขายให้เกิ ดความ
ต้องการบริ โภคสิ นค้าออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้น

กรอบแนวคิด
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าออร์ แกนิค
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านความใส่ใจสุขภาพ
่ งแวดล้อม
วัต3.ถุด้ปานสิระสงค์
4. ด้านคนใกล้ชิด
5. ด้านคุณภาพ
6. ด้านความคุม้ ค่า

การซื้อจริงของผู้บริโภคสินค้าออร์ แกนิค

1

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าออร์แกนิคในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการซื้อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิคในประเทศไทย
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ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิคมีผลต่อการซื้อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิคในประเทศไทย

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (1994) อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) อธิ บายว่าทัศนคติเป็ นความโน้มเอียง
ที่เรี ยนรู ้เพื่อให้พฤติกรรมสอดคล้องกับลักษณะที่พอใจหรื อไม่พึงพอใจ โดยไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงแต่ตอ้ ง
แสดงว่าบุคคลนั้นกล่าวถึงอะไร หรื อทาอะไร
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544) อธิ บายว่าเป็ นความนึกคิด ที่เดินสายกลาง และพร้อมโต้ตอบปฏิกิริยาต่าง ๆ
โดยใช้ขอ้ มูล ข่าวสาร ประสบการณ์เป็ นจิตใต้สานึก
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และวีนสั อัศวสิ ทธิ ถาวร (2550) อธิ บายว่าทัศนคติมีลกั ษณะสาคัญคือเกิดจาก
การเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ไม่ได้มีมาแต่กาเนิด สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมได้แม้จะยากก็ตามเนื่องจาก
จิตมีความถาวร และเป็ นสภาพที่ส่งผลต่อการคิดและการกระทาของบุคคลอย่างมาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
Liang (2016) ได้กล่าวถึง ความตั้งใจซื้ ออาหารออแกนิคของผูบ้ ริ โภคว่า ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ออาหาร
ออแกนิ คนั้นมากจากอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหลากหลายอิทธิ พล ได้แก่ความไว้วางใจในตัวอาหาร
ทัศนคติที่มีต่ออาหารออแกนิค ช่องทางการเข้าถึง หรื อความเป็ นอาหารที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากการ
ปรุ งแต่งหรื อใช้สารเคมี เป็ นต้น
Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1990) ได้ให้ความหมายความความตั้งใจซื้ อ (purchase intention)
หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใช้บริ การใดบริ การหนึ่งเป็ นตัวเลือกแรกซึ่ งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคได้

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าออร์ แกนิคในประเทศไทย จานวน 228 คน การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร โดยกาหนด ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้
ไม่เกินร้อยละ 5 ตามสู ตรของ Taro Yamane 1985 (ประสพชัย พสุ นนท์ 2553, หน้า 41)
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ สารวจ
รายการ (check - list)
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านการซื้ อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิค มีลกั ษณะเป็ นแบบ
สารวจรายการ (check - list)
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติต่อสิ นค้าออร์แกนิค
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการซื้อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค
การทดสอบความเชื่ อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
1.การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเกี่ ยวกับเนื้ อหา (content validity) ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเกี่ยวกับเนื้อหาของเครื่ องมือ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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1.1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้น เป็ นตัวแทนหรื อมีความเหมาะสม ให้ +1 คะแนน
1.2 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้น เป็ นตัวแทนหรื อมีความเหมาะสม ให้ 0 คะแนน
1.3 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้น ไม่เป็ นตัวแทนหรื อไม่เหมาะสม ให้ -1 คะแนน
จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการให้คะแนนมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับวัตถุประสงค์
2. การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบวัดทุกฉบับ ผูว้ ิจยั ได้ทาการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
(cronbach’s coefficient of alpha--α) ซึ่ งเป็ นวิธีที่ใช้ในการหาความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อคาถามมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ โดยในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นมาสาหรับใช้ในการศึกษาวิจยั ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 30 ราย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูท้ าการวิจยั ได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (review data) ผูท้ าการวิจยั ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
วิชาการจากแหล่งข้อมูลและสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์บทความต่าง ๆข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและ
งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field data) ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการลง
พื้นที่ที่ได้ทาการสุ่ มไว้ และเมื่อได้แบบสอบถามครบ จึงนามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ จากนั้นจึงนา
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 283 ราย นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
ทางสถิติ ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) สาหรับข้อมูลประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สาหรั บข้อมูล ปั จจัยด้าน
ทัศนคติต่อสิ นค้าออร์แกนิคและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค
3. ค่า t-test และค่า f-test (one-way anova) สาหรับเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่างตัวแปร หากพบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ผูว้ ิจยั ทาการเปรี ยบเทียบรายคู่
สถิติพ้นื ฐาน
- สู ตรการหาค่าเฉลี่ย
x̅
เมื่อ

x̅

x
n

x
n

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมทั้งหมดของความถี่ คูณ คะแนน
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
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- ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
S .D. =

เมื่อ

( x − x)

2

N

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x
แทน คะแนนระดับการประเมิน
x̅
แทน ค่าเฉลี่ย
N
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
สถิติในการทดสอบความเป็ นอิสระของตัวแปร
- ค่าอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้ค่าอัตราส่วนวิกฤต (t) เป็ นรายข้อตามวิธีการของ t-test (ล้วน สายศ และ
คณะ, 2538, หน้า 104)
S . D.

t=

xh − xi
S h Si
+
N h Ni

เมื่อ t แทน ค่าที่ใช้พิจารณาของการแจกแจงแบบที
xh แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสู ง
xi แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มต่า
S h แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสู ง
Si แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มต่า
N
แทน จานวนคนในแต่ละกลุม่ ซึ่งเท่ากัน
สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) (สุวรี ย ์ ศิริโภคาภิรมย์, 2542, หน้า (209
F=

เมื่อ

MS B
MSW

, df1 = k − 1,

df 2 = N − k

แทน ค่าสถิติที่ทดสอบ
MSB แทน ค่าเฉลี่ยกาลังสองระหว่างกลุ่ม
MSW แทน ค่าเฉลี่ยกาลังสองภายในกลุ่ม
df
แทน ชั้นแห่งความอิสระ
N แทน จานวนตัวอย่างทั้งหมด
สถิติการวิเคราะห์ least significant difference (LSD)
ใช้ใ นการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ย เป็ นรายคู่กรณี ที่ F-test ในการวิ เ คราะห์ one-way
ANOVA มีนยั สาคัญโดยมีข้นั ตอนการคานวณดังนี้
1. กาหนดระดับนัยสาคัญ α
2. คานวณค่า LSD จากสู ตร
F

LSD = t a
2

,n − k

MS w (

1
1
+ )
ni n j
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เมื่อ

ta
2

,n−k

แทน

t ค่าที่ได้จากตารางที่ df = n − k ที่

ni แทน

i ขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่

n j แทน

j ขนาดตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างที่
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a
2

3. คานวณหาค่า xi − x j เมื่อ i  j ; i. j = 1,2,..., k
เมื่อ

แทน i ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่ j
x j แทน
4. การตัดสิ นใจ
ถ้าค่า xi − x j ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า LSD หมายความว่าค่าเฉลี่ย
xi

ของประชากรคู่ที่นามาเปรี ยบเทียบนั้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ถ้าค่ า xi − x j ที่ ค านวณได้มี ค่ าน้อ ยกว่ าหรื อ เท่ากับ ค่ า LSD หมายความว่ าค่ าเฉลี่ ย ของ
ประชากรคู่ที่นามาเปรี ยบเทียบนั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนยั สาคัญหรื อไม่แตกต่าง
สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression)
ใช้เมื่อมีตวั แปรทานายตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ใช้ในการทานายตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัว ซึ่งโดยปกติตวั แปรทานาย
หรื อตัวแปรอิสระจะใช้สัญลักษณ์ X และตัวแปรเกณฑ์หรื อตัวแปรตามจะใช้สัญลักษณ์ Y มีสมการพยากรณ์ดงั นี้
Yi ' = b1 x1i + b2 x 2i + ... + bm x mi + a
z (Yi ' = 1 z l1 +  2 z 2i + ... +  m z mi

สาหรับกรณี มีตวั แปรทานาย 2 ตัวแล้ว ความชันและจุดตัดสามารถคานวณได้ดว้ ยสู ตร

( ) 
 /(1 − r )S 

b1 = (rY 1 − rY 2 r12 )S Y  / 1 − r122 S1
b2 = (rY 2 − rY 1 r12 )S Y

2
12

2

และ

a = Y − b1 x1 − b2 x 2

b1 ความชัน อ้างอิงว่าเป็ น 1) ค่าคาดหวังหรื อการเปลี่ยนแปลงใน Y เมื่อ x1 เปลี่ยนแปลงไป หน่วย 1
x1 โดยที่ คงที่ 2) อิทธิพลของ x1 ที่มีต่อ Y เมื่อ x 2 คงที่ และ 3) สัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปของคะแนนดิบ

b2 สาหรับ ก็อา้ งอิงทานองเดียวกัน จุดตัดอ้างอิงว่าเป็ น 1) ค่าของ Y เมื่อ x1 และ x 2 เป็ น 0 และ 2)

ค่าเฉลี่ยของ Y เมื่อ x1 และ x 2 เป็ น 0 อีกวิธีสาหรับการคานวณความชันจะเกี่ยวข้องกับการใช้สหสัมพันธ์แยก
ส่วน มีสูตรการคานวณดังนี้


S


/S

 และ
(1 −r )

b1 = rY 1.2 S Y (1 − rY22 ) / S1 (1 − r122

b2 = rY 2.1

Y

(1 − rY21

2

2
12

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ในอัตราร้อยละ 67.1 ช่วงอายุ 41- 40 ปี ในอัตราร้อยละ 32.9
ระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป ในอัตราร้อยละ 70.6 รายได้ 10,001- 20,000 บาท ในอัตราร้อยละ 33.3 และมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ในอัตราร้อยละ 43.9
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านการซื้อจริงของการบริโภคสินค้าออร์ แกนิค
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ ผัก ผลไม้สด ในอัตราร้อยละ 91.7 ซื้อที่ห้างสรรพสิ นค้า ในอัตรา
ร้อยละ 39.5 ซื้อสิ นค้าออร์แกนิคดีต่อสุ ขภาพ ในอัตราร้อยละ 93.0 และซื้อสิ นค้าในแต่ละครั้งต่ากว่า 500 บาท ใน
อัตราร้อยละ 49.6
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านทัศนคติต่อสินค้าออร์ แกนิค
ด้านทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าออร์แกนิค โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.41) พิจารณาเป็ นรายด้าน
แล้วพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(x̅ = 4.61) รองลงมา คือ ด้านความใส่ ใจสุ ขภาพ ( x̅ = 4.52) ด้านความคุม้ ค่า (x̅ = 4.44) ด้านคุณภาพ (x̅ = 4.43)
ด้านสิ่ งแวดล้อม (x̅ = 4.38) และด้านคนใกล้ชิด (x̅ = 4.05) ตามลาดับ
ทัศนคติต่อสินค้าออร์ แกนิค
ความปลอดภัย
ความใส่ใจสุ ขภาพ
สิ่ งแวดล้อม
คนใกล้ชิด
คุณภาพ
ความคุม้ ค่า
รวม

ระดับความคิดเห็น
SD
แปลผล
.45
มาก
.49
มาก
.52
มาก
.73
มาก
.52
มาก
.60
มาก
.40
มาก

x̅
4.61
4.52
4.38
4.05
4.43
4.44
4.41

เรียงลาดับ
1
2
5
6
4
3

ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการซื้อจริงของผู้บริโภคสินค้าออร์ แกนิค
ด้านการซื้ อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิ ค โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านแล้วพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านยังคงซื้ อสิ นค้าออร์ แกนิ ค
แม้ว่าจะมีสินค้าอื่นขายอยูท่ วั่ ไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 4.01) รองลงมา คือ ท่านซื้ อสิ นค้าออร์แกนิคเป็ นประจา
(x̅ = 3.76) และท่านไม่สนใจในการจ่ายเงินที่แพง สาหรับการซื้อสิ นค้าออร์แกนิค (x̅ = 3. 76) ตามลาดับ
การซื้อจริงของผู้บริโภคสินค้า
ออร์ แกนิค

ระดับความคิดเห็น

ท่านซื้อสิ นค้าออร์แกนิคเป็ นประจา
ท่านยังคงซื้อสิ นค้าออร์แกนิค แม้ว่าจะมีสินค้าอื่น
ขายอยูท่ วั่ ไป
ท่านไม่สนใจในการจ่ายเงินที่แพง สาหรับการซื้อ
สิ นค้าออร์แกนิค
รวม
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x̅
3.76
4.01

SD
.88
.80

แปลผล
มาก
มาก

เรียงลาดับ
2
1

3.76

.87

มาก

3

3.84

.70

มาก
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การทดสอบสมมุติฐาน ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค มีผลต่อการซื้อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้า
ออร์แกนิคในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค โดยรวมที่มีผลต่อซื้อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค
Model
R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
a
1
.581
.337
.319
.573
จากตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิค ที่มีผลต่อการซื้ อจริ ง คือ 0.581 ซึ่ งทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิค มีระดับความสามารถในการอธิ บายอยู่ที่ร้อยละ 31.9 การพยากรณ์การซื้ อจริ งจะมี
ความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดประมาณ .573
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบตัวแปรทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค โดยรวมที่มีผลต่อการซื้อจริ ง
ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค
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
จากตารางที่ 2 พบว่า ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค มีบางตัวแปรที่สามารถใช้พยากรณ์การซื้ อ
จริ งได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงดาเนินการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของปัจจัยทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค ที่มีผลต่อการซื้อจริ ง ดังแสดงผลในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิคใช้พยากรณ์การซื้อจริ ง
ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค
การซื้อจริง
ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าออร์ แกนิค
B
SE(b)
Beta
t
p-value
ค่าคงที่
ความปลอดภัย
ความใส่ใจสุ ขภาพ
สิ่ งแวดล้อม
คนใกล้ชิด
คุณภาพ
ความคุม้ ค่า
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.51
0.01

0.48
0.10

0.00
-0.07
0.33
0.25
0.26

0.10
0.11
0.06
0.10
0.09
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0.01

1.06
0.12

0.29
0.90

0.00
-0.05
0.35
0.19
0.23

0.00
0-.64
5.20
2.55
3.10

1.00
0.52
0.00*
0.01*
0.00*
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จากตารางที่ 3 พบว่า จากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แก
นิ ค ที่มีผลต่อการซื้ อจริ งเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านคนใกล้ชิด คุณภาพ และความคุม้ ค่า มีผลต่อการซื้ อจริ งอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนสมการทานายในรู ปของคะแนนดิบได้ ดังนี้ Y = 0.51 + 0.33
(ด้านคนใกล้ชิด) + 0.25 (ด้านคุณภาพ) + 0.26 (ด้านความคุม้ ค่า)

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้คน้ พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
เมื่อพิจารณาทดสอบสมมติฐานทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิค มีผลต่อการซื้ อจริ งของผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าออร์ แกนิ คในประเทศไทย พบว่าด้านคนใกล้ชิด ด้านคุณภาพ และด้านความคุ้มค่า เป็ นด้านที่ ส่งผลต่อ
การซื้ อจริ งของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แกนิคในประเทศไทยมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร
(2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารคลีนฟู๊ ดของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคมี ผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหาร
คลีนฟู๊ ด โดยผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึงคุณภาพ ความสะอาดของอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

ข้อเสนอแนะ
ผูผ้ ลิ ตสิ นค้าออร์ แกนิ คสามารถเพิ่มการซื้ อจริ งสาหรั บสิ นค้าออร์ แกนิ คในประเทศไทย โดยการให้
ความสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านคนใกล้ชิด การที่จะทาให้คนใกล้ชิดสนใจบริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิค ในส่ วนของร้านค้า ซุปเปอร์
มาร์ เ ก็ต ที่ จาหน่ ายสิ นค้าออร์ แกนิ ค ควรเน้น เรื่ อ งคุณลักษณะของสิ นค้ า แก่ ผูบ้ ริ โภค ผ่า นทางสื่ อ เช่ น social
network หรื อภายในตัวร้านเองเนื่องจากปัจจัยด้านนี้ถือเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และ
ควรให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคให้ครบถ้วน
2. ด้านคุณภาพ สิ นค้าออร์ แกนิ ค นั้นต้องปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และได้การรับรองกระบวนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานออร์ แกนิค ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิค มีความตระหนักเรื่ องสุ ขภาพ สิ นค้า
ออร์แกนิคมีความหลากหลาย มีคุณภาพที่ผา่ นมาตรฐาน มี certificate รับประกันคุณภาพและสิ นค้าออร์แกนิคต้อง
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และไม่มีสารตกค้างปลอดภัย ต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เสริ มสร้างความเข้าใจว่าอาหารออร์แกนิคนั้น เป็ นอาหารที่ทานแล้วดีต่อสุ ขภาพ
3. ด้านความคุม้ ค่า สิ นค้าออร์ แกนิคเป็ นสิ นค้าที่มีราคาสู งกว่าผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีอานาจ
การซื้ อสิ นค้าออร์ แกนิคสู ง หรื อผูท้ ี่มีรายได้ปลานกลาง ไปถึงผูท้ ี่มีรายได้สูง เนื่องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์แก
นิคนั้นเน้นผลประโยชน์ความคุม้ ค่ามากกว่าด้านราคา
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรเพิ่มปั จจัยในการศึกษาวิจยั ด้านอื่นๆ นอกเหนื อ จากปั จจัยภายในที่ไม่ได้มีแค่พฤติกรรมการ
บริ โภคสิ นค้าออร์แกนิค โดยใช้ตวั แปรอื่น ๆ ที่คาดว่าเป็ นปัจจัยสาคัญ เช่น ปัจจัยคุณภาพ ปัจจัยความจงรักภักดีตอ่
ตราสิ นค้า ปั จจัยความโดดเด่นของสิ นค้าออร์ แกนิค เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและเพื่อให้ครอบคลุมใน
การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
2. ควรศึกษาแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออร์ แกนิค เพื่อเป็ นประโยชน์แก่กลุ่มผูผ้ ลิต เพื่อ
นาไปวางแผนการผลิตสิ นค้าออร์แกนิคให้ตรงตามความต้องการของตลาด
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของผู ้ซ้ื อ สิ น ค้า ในตลาดสดยิ่ ง เจริ ญ
สะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใช้บริ การที่ตลาดสด
สะพานใหม่ จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างการแบบบังเอิญ (Accidental sampling) รวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ ทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
ทุ ก ด้า น โดยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ไปหาน้อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่ ด้า นการตอบสนองลู กค้า ด้า นการรั บ ประกัน /
ความมัน่ ใจ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้า ตลาดสดยิ่งเจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร

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
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1.ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ตลาด คือ แหล่งรวมของประชากรทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคเพื่อร่ วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลาดช่วยให้
ผูผ้ ลิตสามารถนาสิ นค้านานาชนิด เพื่อให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคได้โดยตรง ทาให้ประชากรมีความผูกพันกับตลาด
มากนับตั้งแต่อดีต เนื่ องจากเมื่อมีการสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้น ณ ที่ใดก็มีการสร้างตลาดควบคู่ดว้ ยเสมอ เพื่อให้
ประชากรใช้เป็ นแหล่งซื้อขายและเปลี่ยนสิ นค้านานาชนิดที่มีความจาเป็ นต่อสภาพความเป็ นอยู่ จึงเห็นได้ว่าเมือง
และตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งใกล้ชิ ด โดยตลาดถื อ เป็ นส่ ว นส าคัญ ส่ ว นหนึ่ ง ในโครงการสร้ า งของเมื อง
นอกจากนี้ ตลาดยังเป็ นแหล่งสาหรับกิจกรรมทางการเมืองของประชากรด้วยประการหนึ่ ง (จุฑามาศ สุ ริยนต์,
2559) ผลสารวจจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของตลาดสดในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ใช้ฐานข้อมูลจาก
3 แหล่งข้อมูล คือ กองสุ ขาภิบาลอาหาร แหล่งทาเลขายของ และ Google map เพื่อรวบรวมแหล่งตลาดสดและ
ตลาดนัดที่มีอยูก่ รุ งเทพฯ และปริ มณฑล พบว่ามีตลาดสดทั้งหมด 1,120 แห่ง โดยแบ่งออกเป็ น ตลาดนัด 250 แห่ง
และตลาดสด 140 แห่ ง ที่สาคัญ คือ พบว่าตลาดที่อยู่ในการควบคุมกากับของรัฐ มีเพียง 350 แห่ ง หรื อคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 31.25 นอกจากนั้นคือ ตลาดที่ ไ ม่อ ยู่ในการดู แ ลควบคุม มาตรฐานจากภาครั ฐ จึ ง นับ เป็ นช่ องว่างของ
การบริ หารจัดการการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสิ นค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ โภค
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของสิ นค้า พบว่า (1) ตลาดสดหรื อตลาดนัด มีความใกล้เคียงกันมาก ประเภท
ของสิ นค้าไม่แตกต่างกัน ต่างกันเพียงสถานะทางกฎหมาย คือ สามารถเป็ นได้ท้ งั ตลาดที่มีในสถานที่ถาวร หรื อ
ไม่มีโครงสร้างที่ถาวรก็ได้ (2) รู ปแบบการขายก็มีความใกล้เคียงกันมาก ทั้งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค แต่เน้นสิ นค้า
ประเภทเนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรื ออาหารที่มีสภาพเป็ นของสดประกอบหรื อปรุ งแล้วหรื อของเสี ยง่าย ในเชิ งเขต
พื้นที่ พบว่าในเขตอุตสาหกรรม หรื อเขตที่อยู่อาศัย เช่น เขตลาดกระบัง เขตประเวศ มีจานวนตลาดสดมากที่สุด
ซึ่งเป็ นไปตามการขยายตัวของจานวนประชากร ผลสารวจตลาดสดหลายแห่ง พบว่ารู ปแบบการจัดการตลาดยังคง
เป็ นแบบดั้งเดิม ในขณะที่บางตลาด เช่น ตลาดสามย่าน มีการนาเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประกอบการ
จัดการตลาด มีการติดแอร์ นารถเข็นมาใช้เพื่อเพิ่มสิ่ งอานวยความสะดวกในตลาด นาระบบ QR code เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็ นต้น
จากการศึกษาของ เปรมกมล ภูแก้ว (2562) พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดารงอยู่ของตลาดสด ได้แก่
(1) ความสามารถในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทุกชนชั้น สะดวก และง่ายต่อการซื้ อสิ นค้า (2) ความสามารถในการ
เชื่ อมต่อสิ นค้าและบริ การจากผูผ้ ลิ ต ตลาดขายส่ ง จนถึงผูบ้ ริ โภค (3) ความสามารถในการตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เช่น การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขายสิ นค้า (แผง) การมีสินค้าที่หลากหลาย
การแพร่ กระจายของอาหารทางวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ เข้ามาในตลาดสด (4) ตลาดสดยังคงเป็ นพื้นที่กลาง
ทางสังคมในการขับเคลื่อนกิจกรรม (5) การเกิดขึ้นของตลาดสดสอดคล้องกับการขยายตัวหรื อการตามสภาพ
การเคลื่อนย้ายประชากร (6) ตลาดสดเป็ นตัวสะท้อนถึงวัฒนธรรมของพื้นที่หรื อกลุ่มประชากร เช่น การดารงอยู่
ของอาหารพื้นเมือง หรื ออาหารท้องถิ่น (7) ตลาดสดมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (เปรมกมล
ภูแก้ว, 2562)
ทั้งนี้ ความพึงพอใจที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการบริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เป็ นผลของ
การรับรู ้และประเมินคุณภาพของการบริ การในสิ่ งที่ผูร้ ับบริ การคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่ งที่ผูร้ ับบริ การ
ได้รับจริ งในแต่ละสถานการณ์ ซึ่ งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้
ความพึงพอใจในการบริ การมี องค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านการรับรู ้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์
บริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้ว่าผลิตภัณฑ์บริ การที่ได้รับมีลกั ษณะตามพันธะสัญญาของกิจ การแต่ละประเภทตามที่
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ควรจะเป็ นมากน้อยเพียงใด เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พกั ในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคาร
จะได้รับอาหารตามที่สั่ง เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้เป็ นบริ การที่ผรู ้ ับบริ การควรจะได้รับตามลักษณะของการบริ การแต่ละ
ประเภท ซึ่ งจะสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ (2) องค์ประกอบด้านการรับรู ้คุณภาพของ
การนาเสนอบริ การ ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้ว่าวิธีการนาเสนอบริ การในกระบวนการบริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็ นความสะดวกในการเข้าถึงบริ การ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ การ
ตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริ การของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ ในด้านความรับผิดชอบ
ต่องานการใช้ภาษาสื่ อความหมายและการปฏิบตั ิตนในการให้บริ การ จะเห็นว่า ความพึงพอใจในการบริ การเกิด
จากการประเมินคุณค่าการรับรู ้คุณภาพของการบริ การเกี่ยวกับผลิต ภัณฑ์บริ การตามลักษณะของการบริ การ และ
กระบวนการนาเสนอบริ การในวงจรของการให้บริ การระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ตลาดสดยิ่งเจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพ เกิดจากความคิดของ นางสุ วพีร์ ธรรมวัฒนะ ที่จะทาตลาดสด
ให้เหมือนกับ “ตลาดบางลาพู” เมื่อครั้งเริ่ มต้นกิจการต้องกูย้ ืมเงินจากหลายสถาบันการเงิน เพื่อซื้ อที่ดินแปลงนี้
โดยชาระเงินเป็ นส่วนน้อยและนาเอาโฉนดที่ดินจานองไว้ก่อน โดยกูจ้ ากสานักพระคลังข้างที่ กิจการตลาดดาเนิน
มาถึงวันเปิ ดตลาดอย่างเป็ นทางการ เมื่อ วันที่ 11 สิ งหาคม 2498 อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจการตลาดนั้นเป็ น
เรื่ องยาก ความสาเร็ จไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะ เวลาอันสั้น การโปรโมทตลาดนั้น นอกจากใช้แรงกายแรงใจ
และทุนทรัพทย์เป็ นจานวนมาก แต่ยงั ไม่สามารถที่จะเก็บผลประโยชน์ได้ ทุกอย่างยังต้องเปิ ดให้บริ การฟรี มา
ตลอด เป็ นเหตุให้หนี้สินเพิ่มรัดตัวมากขึ้น จนกระทัง่ ถูกศาลบังคับให้ขายทรัพทย์สินทอดตลาด ต้องรวบรวมข้าว
ของเข้าโรงรับจานา เพื่อยับยั้งการขายทอดตลาด จึงได้รอดพ้นมาจนถึงทุกวันนี้ และได้ ชะลอการชาระหนี้ไว้ได้
หลายปี เมื่ อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจนสามารถปลดหนี้ สินได้ท้ งั หมดเมื่ อประมาณปี 2523 และกิ จการก็
เติบโตขึ้นตามลาดับ โดยตลาดก็มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบบริ หารจัดการมาโดยตลอด เพื่อรองรับความต้องการ
ของผูค้ า้ และลูกค้าที่มาใช้บริ การ เช่น มีร้านค้าหลากหลายประเภทแบบครบวงจร มีท้ งั อาหารสด อาหารแห้ง
อาหารทะเล รวมทั้งศูนย์อหาร และเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ปั จจุบนั ตลาดได้พฒั นาร้านค้าออกเป็ นโซนๆ
เป็ นสัดส่ วน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะเห็นได้ว่า ตลาดสดยิ่งเจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพ ได้ให้
ความใส่ ใจในการพัฒนาตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะการให้ ความสาคัญกับความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็ นอย่างมาก (ตลาดยิ่งเจริ ญ, 2563)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าใน
ตลาดสดยิ่งเจริ ญสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลการวิจัยที่ ได้มาปรั บปรุ ง การบริ การของตลาดสด
สะพานใหม่ และตลาดสดทัว่ ไปให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาครั้งนีผ้ ้วู ิจัยได้ ใช้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องดังนี้
วี ร ะพงษ์ ภู่ สว่ าง (2560) กล่ าวว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึก ความชอบ ความพอใจ และ
ความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งความรู ้ สึกพึงพอใจจะเกิ ดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับ ในสิ่ งที่ตอ้ งการ
ซึ่งการได้รับบริ การที่ดีเกิดความรู ้สึกพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและถ้าผูใ้ ช้บริ การหรื อ ผูบ้ ริ โภคได้รับตอบสนองในสิ่ งที่
ต้องการหรื อบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง สามารถส่งผลให้เกิดความ พึงพอใจได้เช่นกัน
พัชรี สกุลรัตนศักดิ์ และชมภู วิวฒ
ั น์วิกยั (2555) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาด
สด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมที่ระดับ ปานกลาง และให้ระดับ
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ระดับมาก ซึ่ งได้แก่ ความหลากหลายของสิ นค้า และ ความสดสะอาดของอาหารที่
วางขาย และด้านสถานที่ คือ ต้องการให้ผใู ้ ช้บริ การเดินทางได้ สะดวก เข้าถึงสถานที่ได้ง่าย หลากหลายช่องทาง
และออกแบบร้านค้าต่างๆ ให้โดดเด่น มีความน่าสนใจ
กาจัด บุญโกย. (2556). ได้ทาวิจัยเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการบริ การตลาดนัด ของ
เทศบาล ตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มาซื้ อ
สิ นค้า จานวน 366 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็น
พบว่า มีความพึงพอใจมากในประเด็นคุณภาพของสิ นค้า ความหลากหลายของสิ นค้า ความเพียงพอของสิ นค้า
ความสดใหม่ของสิ นค้า ราคาสิ นค้า และรู ปแบบหี บห่ อบรรจุสินค้า แต่มีความพึงพอใจปานกลางในประเด็น
ความเป็ นระเบียบของแผงสิ นค้า และความสะอาดของอาหารที่จาหน่าย
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยด้ านความพึงพอใจในการใช้ บริการ
1. ด้านรู ปลักษณ์
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า
4. ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
5.ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แผนภาพที
3.สถานภาพการสมรส
3.3 สมมติฐานการวิจัย
4.รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั

ผูซ้ ้ือสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดับมาก

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร
ครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ ง ส ารวจ ซึ่ งมุ่ ง เน้ น ท าการส ารวจสอบถามเฉพาะผู ้ใ ช้บ ริ ก ารตลาดสดสะพานใหม่
กรุ งเทพมหานคร เท่านั้น โดยใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและนาข้อมูลเชิงประจักษ์
จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาเฉพาะผูใ้ ช้บริ การตลาดสดสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น ซึ่งไม่ทราบจานวนผูใ้ ช้บริ การที่แน่นอน
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอนนั้น
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเลือกกลุ่มตัวอย่างงของ Krejcie & Morgan (1970) ที่ อธิ บายไว้ว่า ในกรณี ที่ผูว้ ิจยั ไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนนั้น ให้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั โดยกาหนดให้ค่าความ
คลาดเคลื่อน = 0.05 หรื อที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ครั้งนี้ จานวน 400 คน และผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส และรายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริ การ จากแนวคิด ทฤษฎี
ของ Zeithaml Parasuraman and Berry (1994) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ น
รายบุคคล
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ข อง
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า ของ Likert ซึ่ ง
ลักษณะของข้อคาถามประกอบด้วยข้อความที่เป็ นเชิงบวกและเชิงลบให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถามได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อคาถามทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรู ปลักษณ์
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ และด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ลูกค้าเป็ นรายบุคคล
ทั้งนี้แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามเสนอ
ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity) และหาค่าดัชนี
ของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence หรื อ
IOC) ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Kaiwan, 2011) จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาข้อคาถามมาปรับปรุ งแก้ไขให้
เหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยผูว้ ิจยั นาไปวิเคราะห์ดว้ ยหลักสถิติแล้วพบว่า ค่า IOC ภาพรวมทั้ง
ฉบับมี ค่าเท่ากับ 0.87 ทั้งนี้ หมายความว่าแบบสอบถามนี้ มีความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้ อหาที่ระดับ 0.87
สามารถนามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่
ผ่าน การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
ผูใ้ ช้บริ การตลาดสดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และศึกษาผูใ้ ช้บริ การตลาดสด ในพื้นที่ ตลาดไท จังหวัด
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ปทุมธานี แล้วนาข้อมูลมาหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Kaiwan, 2011) ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) เท่ากับ 0.96 หมายความว่าแบบสอบถามนี้มีค่าความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ระดับ 0.96
และสามารถนามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู ้ใ ช้ บ ริ การตลาดสดสะพานใหม่
กรุ งเทพมหานคร และใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวย่างแบบบังเอิญ จานวนทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง โดยผูว้ ิจัยใช้วิธีอ่ าน
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง แล้วให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนเอง จนครบจานวน 400
ตัวอย่าง คิดเป็ น 100 % จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด
นามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับความมี
นัยสาคัญ 0.05 ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1.สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับการวิเคราะห์
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิบายระดับความพึงพอใจ
ของผูซ้ ้ือสิ นค้าในตลาดสดยิง่ เจริ ญสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้าในตลาดสดยิง่ เจริ ญสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร ได้
ดังนี้ ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้าในตลาดสดยิง่ เจริ ญ สะพานใหม่
กรุ งเทพมหานคร ภาพรวมทุกด้าน
ค่าสถิติ
แปลผล ลาดับที่
ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
S.D.
x̅
ด้านรู ปลักษณ์
4.12
0.661
มาก
1
ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
3.94
0.699
มาก
4
ด้านการตอบสนองลูกค้า
3.87
0.714
มาก
5
ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ
4.06
0.633
มาก
3
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ น รายบุคคล
4.07
0.666
มาก
2
รวม
4.01
0.032
มาก
ภาพรวมระดับ ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร ทั้ง 5
ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ ด้านการดูแล
เอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ ด้านความน่ าเชื่ อถือและไว้วางใจ และด้านการ
ตอบสนองลูกค้า ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ด้านรู ปลักษณ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ด้านรู ปลักษณ์ อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า มี ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรี ยงลาดับ
ค่ า เฉลี่ ย จากมากที่ สุ ด ไปหาน้ อ ยที่ สุ ด คื อ วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ภ ายในตลาด มี ค วามทัน สมัย สถานที่ ต้ ัง และ
สภาพแวดล้อมของตลาดมีความเหมาะสม สะอาด กว้างขวาง ไม่แออัด พนักงานขายแต่งกายเรี ยบร้อย สุ ภาพ
เหมาะสม ตามลาดับ
ด้านการดู แลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ เวลาในการเปิ ด
ให้บริ การของตลาดมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องกรของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี พนักงานขายให้
ความสนใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และบริ การเป็ นกันเองต่อลูกค้า ตลาดมีช่องทางหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าทราบตามลาดับ
ด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การด้านการรับประกัน/ความมัน่ ใจ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ อยูใ่ น
ระดับมาก 3 ข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ พนักงานขายสามารถให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูล
สิ นค้าและบริ การได้อย่างถูกต้อง ตลาดมีการสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องของความปลอดภัยให้แก่ ลูกค้าที่ ม ารั บ
บริ การ พนักงานขายมีมารยาท มีความสุ ภาพ และ พนักงานขายให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยความเสมอภาค ตามลาดับ
ด้านความน่ าเชื่ อถือและความไว้วางใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการใช้บริ การ ด้านความน่าเชื่ อถือและไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด คือ การนาข้อมูลของลูกค้าและ
นาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งการให้บริ การ พนักงานขายมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การ พนักงานขายสามารถ
ให้บริ การได้ตรงตามข้อกาหนดของตลาด พนักงาขายสามารถเก็บรักษาความลับของลูกค้าที่มาใช้บริ การ โดยไม่
เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า ตามลาดับ
ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณารายข้อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด คือ ระบบการขายสิ นค้าและบริ การของตลาดมีความรวดเร็ ว พนักงานขายมีความรู ้ ความพร้อม
ในการขายสิ นค้า และพร้อมให้คาแนะนาแก่ลูกค้า ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร มีประเด็น
ในการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร
มี ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อินทร์ ธีรา เดชธนันนิ ติกุล (2554) ที่ ได้ศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การของห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ บางแค โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จาก
ผูบ้ ริ โภคที่ มาใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ บางแค ในช่ วงเดื อนมี นาคม พ.ศ. 2554 จานวน 400 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยสถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่าผูม้ า
ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงมากกว่าเพศชายและมาใช้บริ การทีี ่ห้างเดอะมอลล์ บางแค สองสัปดาห์ต่อครั้ง
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ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การในช่วงวันหยุด วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทั้งนี้ มาใช้บริ การเพราะสิ นค้ามีคุณภาพมากที่สุด
ปั ญหาที่พบเมื่อไปใช้บริ การคือไม่สามารถต่อรองราคาสิ นค้าได้มากที่สุด สาหรับผลการทดสอบนัยสาคัญทาง
สถิติ พบว่า การใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้ากับอายุสถานภาพและรายได้น้ นั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ในขณะที่ การส่ งเสริ ม การขายมี ความสั ม พัน ธ์กับรายได้อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ และในทางตรงข้าม
การส่ งเสริ มการขายเป็ นไม่มีความสัมพันธ์กับอายุและสถานภาพ ข้อเสนอแนะ คือ ควรมี การปรั บปรุ งแก้ไข
ทางเข้า-ออกห้าง เพราะอยูใ่ กล้ไฟแดงมากเกินไป ควรมีการทาแผนโฆษณาทางการตลาดมาให้กว่านี้ ควรปรับปรุ ง
ห้องน้ าให้สะอาดมากกว่านี้ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการให้บริ การ ไม่ควรจะย้ายร้านเช่าในห้างบ่อยเกินไปและอยาก
ให้มีของแถมมาก ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชมภู วิวฒั น์วิกยั (2554) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจ
ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสด พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูซ้ ้ือ
ต่ อ ตลาดสดพระราม 5 อยู่ ใ นระดับ มาก ซึ่ งกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มาก 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า น
สภาพแวดล้อมของการบริ การสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านผูใ้ ห้บริ การ และด้านผลิตภัณฑ์บริ การ ส่ วนที่เหลือมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มแนะนาบริ การ ด้านสถานที่บริ การ ด้านราคาค่าบริ การ และ
ด้านกระบวนการบริ การ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาจัด บุญโกย (2556) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริ การตลาดนัดของเทศบาลตาบลมะขามเมืองใหม่ ตาบลมะขาม อาเภอ
มะขาม จัง หวัด จัน ทบุ รี ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามพึ ง พอใจมากในประเด็ น คุ ณภาพของสิ น ค้า
ความหลากหลายของสิ นค้า ความเพียงพอของสิ นค้า ความสดใหม่ของสิ นค้า ราคาสิ นค้า และรู ปแบบหีบห่อบรรจุ
สิ นค้า แต่มีความพึงพอใจปานกลางในประเด็นความเป็ นระเบียบของแผงสิ นค้า และความสะอาดของอาหารที"
จ าหน่ าย ส่ วนปั จ จัย ที "มี ผ ลต่ อระบบบริ การตลาดนัดของเทศบาลต าบลมะขามเมื อ งใหม่ มี ค วามคิดเห็ นใน
ภาพรวมว่า ค่อนข้างดีท้งั ในด้านความมีอธั ยาศัยในการบริ การ ความเป็ นธรรมในการบริ การ และความรวดเร็ วใน
การบริ การและมีความคิดเห็นว่า ความเพียงพอในการบริ การมีเพียงระดับปานกลาง

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้าในตลาดสดยิง่ เจริ ญ สะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ดังนี้
ด้านรู ปลักษณ์ ควรดาเนิ นการพัฒนาและปรั บปรุ งในเรื่ องของภาพลักษณ์ ของตลาดสด ให้มีความ
ทันสมัย น่าใช้บริ การ พนักงานขายมีการยิม้ แย้มให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การ
ด้านความน่าเชื่อถือและการไว้วางใจ ควรดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งในเรื่ องความถูกต้อง แม่นยาใน
การในเรื่ องตาชัง่ สิ นค้า
ด้านการตอบสนองลูกค้า ควรดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งในเรื่ องของการกระตือรื อร้นในการบริ การ
ลูกค้า
ด้านการรับประกัน/ ความมัน่ ใจ ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของการสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การในตลาดสด และให้เกียรติลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ของลูกค้าเป็ นรายบุคคล ควรดาเนินการพัฒนาและปรับปรุ งในเรื่ องของการเอาใจ
ใส่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
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7.2 ข้ อเสนอแนะกาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริ การของผูค้ า้ ในตลาดสดอื่นๆ
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริ การตลาดสดอื่นๆ
3. ควรศึกษาการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจตลาดสดในประเทศไทย

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดสดยิ่งเจริ ญสะพานใหม่ กรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ผสู ้ อนทุกท่านที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไข
งานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จน
ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ มิได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดี
หรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดา มารดาและบูรพาจารย์ที่ให้
การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวิตของผูว้ ิจยั ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การ และคุณค่าตราสิ นค้าที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี แ ละการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร้ า นไทย-เดนมาร์ ค มิ ล ค์แ ลนด์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 18 -25 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
15,001 – 30,000 บาท อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว/เจ้าของกิ จการ และเมนู ที่ชื่นชอบคือเมนู กาแฟ ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า นอกจากนี้คุณค่าตราสิ นค้าและความภักดี
ต่อตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ยกเว้นภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การ มีบางตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีและด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ เนื่องจากร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ จุดเด่นของตราสิ นค้าให้เกิดการ
รับรู ้ต่อผูบ้ ริ โภคยังไม่เป็ นที่รู้จกั ที่พอจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจและการสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคได้
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, คุณภาพการบริ การ, คุณค่าตราสิ นค้า, ความภักดีต่อตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้อ,
ไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์
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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 ThaiDenmark 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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กิจกรรมการค้าการลงทุนที่สาคัญ
รวมทั้งเป็ นศูนย์รวมกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลาย ประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งในการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรงมากขึ้นทาให้ผูป้ ระกอบการพยายามที่จะพัฒนานวัตกรรม
และความหลากหลายแปลกใหม่ ข องสิ น ค้า และความสะดวกในการบริ โ ภคสิ น ค้าและบริ การ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการบริ โภคที่สูงขึ้นของสังคมเมือง
(กรุ งศรี กูรู, 2563)
ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลล์แลนด์ เป็ นหนึ่งในธุรกิจที่ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มภายใต้การบริ หารงาน
ขององค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย ได้มีการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมสดทั้งในรู ป
ของเครื่ องดื่มและอาหาร รวมทั้งให้บริ การผ่านรู ปแบบแฟรนไชส์ ซึ่ งปั จจุบนั ในปี 2563 ในกรุ งเทพมหานคร
มี ท้ ัง หมด 17 สาขา ทั้ง นี้ กระแสของการแข่ง ขัน ที่ รุ นแรงของภาคธุ ร กิ จเพื่ อ สร้ า งการเป็ นผูน้ าส่ ว นแบ่งทาง
การตลาด สิ่ งที่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการแข่งขันคือภาพลักษณ์ตราสิ นค้าเป็ นกลยุทธ์สาหรับการสร้างเอกลักษณ์ซ่ ึง
เปรี ยบเสมื อนการรับรู ้ เกี่ ยวกับองค์กร ในขณะเดียวกัน หากขาดการบริ หารจัดการในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง จะส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถดาเนินการไปได้ รวมทั้งส่งผลให้มูลค่าและ
ส่วนแบ่งทางการตลาดมีจานวนหรื อมูลค่าและรายได้ของธุรกิจนั้นลดน้อยลง
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การ และ
คุณค่าตราสิ นค้าที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี และการตัด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิ ลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนามาเป็ นข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของ
ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลล์แลนด์ ตลอดจนปรับปรุ งคุณภาพการบริ การให้มีประสิ ทธิภาพในการแข่งขันเพื่อเป็ นผูน้ า
ทางการตลาดในด้านธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มอย่างยัง่ ยืน
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การ คุณค่าตราสิ นค้า ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตรา
สิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การ คุณค่าตราสิ นค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้า
ที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าและด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิ ลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า Isoraite (2018) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาพลักษณ์
ตราสิ นค้า ประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่าและบุคลิกภาพของผูใ้ ช้
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ Ramya (2019) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริ การ ประกอบด้วย
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ความน่ าเชื่ อถื อ การตอบสนองความต้องการ การสร้ า งความมั่นใจ และ
ความเห็นอกเห็นใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้า Satvati, Rabie, and Rasoli (2016) ได้กล่าวถึง คุณค่าตราสิ นค้า
ประกอบด้วย การรู ้จกั ตราสิ นค้า คุณภาพที่รับรู ้ และความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า
4. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสิ นค้า Kataria, Saini, and Sharma (2019) ได้กล่าวถึง ความภักดี
ต่อตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคติ
5. แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การตัด สิ นใจซื้ อ ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2560) กล่ า วถึ ง ขั้น ตอนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย การรับรู ้ความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ
และพฤติกรรมหลังการซื้อ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพลักษณ์ตราสินค้า
1. ด้านคุณสมบัติ
2. ด้านคุณประโยชน์
3. ด้านคุณค่า
4. ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ ช้

ความภักดีต่อตราสินค้า
1. ด้านทัศคติ
2. ด้านพฤติกรรม

คุณภาพการบริการ
1. ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
2. ด้านความน่าเชื่อถือ
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ
4. ด้านการสร้างความมัน่ ใจ
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ

การตั ดสิ นใจซื้ อผลิต ภัณฑ์ ร้านไทย-เดน
มาร์ ค มิ ล ค์ แ ลนด์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ด้านการรับรู้ความต้องการ
2. ด้านการแสวงหาข้อมูล
3. ด้านการประเมินผลทางเลือก
4. ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ

คุณค่ าตราสินค้า
1. ด้านการรู้จกั ตราสินค้า
2. ด้านคุณภาพที่รับรู้
3. ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ภาพลักษณ์ ต ราสิ น ค้า ประกอบด้วย ด้านคุ ณสมบัติ ด้านคุ ณประโยชน์ ด้านคุ ณค่า
ด้านบุคลิ กภาพของผูใ้ ช้ ที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิ ลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม
สมมติ ฐานที่ 2 คุณภาพการบริ การ ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมัน่ ใจ และด้านความเห็นอกเห็นใจ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้าน
ทัศนคติและด้านพฤติกรรม
สมมติ ฐานที่ 3 คุณค่าตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านการรู ้ จักตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ รับรู ้ และด้าน
ความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม
สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า และ
ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ ช้ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 5 คุณภาพการบริ การ ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่ าเชื่ อถือในการให้บริ การ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้ านการสร้างความมัน่ ใจ และด้านความเห็นอก
เห็ น ใจ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร้ า นไทย-เดนมาร์ ค มิ ล ค์แ ลนด์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 6 คุณค่าตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านการรู ้ จักตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่ รับรู ้ และด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสิ นค้า ที่ มีอิทธิ พลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิ ลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 7 ความภักดีต่อตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านทัศคติ และด้านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อด้าน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้า คุณภาพการบริ การ คุณค่าตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค
มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึ กษาค้นคว้าในครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งสารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษา
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การ และคุณค่าตราสิ นค้าที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี และการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผู ้บ ริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ ร้ า นไทย-เดนมาร์ ค มิ ล ค์แ ลนด์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จึงใช้สูตรการคานวณโดยไม่ทราบขนาดประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) โดยมีการกาหนดค่าความเชื่อมัน่
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95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างได้ท้ งั หมด 400 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้วิธีเทียบสัดส่วน จากจานวน 17 สาขา ใน 13 เขตของกรุ งเทพมหานคร
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลเป็ นแบบตรวจคาตอบแบบ Checklist
ส่ วนที่ 2 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพ
ของผูใ้ ช้ เป็ นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 คุณภาพการบริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือด้านการ
ตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมัน่ ใจ และด้านความเห็นอกเห็นใจ เป็ นแบบมาตราส่ วน (Rating
Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 คุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้ และด้านความสัมพันธ์กบั
ตราสิ นค้า เป็ นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 5 ความภักดีต่อตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านทัศคติ และด้านพฤติกรรม เป็ นแบบมาตราส่ วน (Rating
Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 6 การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ ได้แก่ ด้านการรับรู ้ความต้องการ
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือกด้านการตัดสิ นใจซื้ อและด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ เป็ น
แบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเดือนมีนาคม
– มิถุนายน พ.ศ.2563โดยแบบสอบถามที่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ จานวน 400 ชุด
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การรวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อคานวณหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ทาการวิเคราะห์โดยการหาความถี่และค่าร้อยละ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การ คุณค่าตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. การทดสอบสมมติฐานที่ 1-7 ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression)

5. ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาภาพลักษณ์ตราสิ นค้า คุณภาพการบริ การและคุณค่าตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อ
ความภักดีและการตัด สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1 ผลการวิจัยข้ อมูลเชิงพรรณนา
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.75 มีอายุระหว่าง 18 -25 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 สถานภาพโสด จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.50 ระดับการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 209 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.25 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 –
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30,000 บาท จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ จานวน 123 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.75 และเมนูที่ชื่นชอบคือเมนูกาแฟ จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00
1.2 ภาพลักษณ์ ต ราสิ น ค้า ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ม าก โดยด้านคุ ณประโยชน์ มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด
รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ ช้ ด้านคุณสมบัติ และด้านคุณค่า ตามลาดับ
1.3 คุ ณภาพการบริ การ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี โดยด้านความเห็ น อกเห็ น ใจ มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด
รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมัน่ ใจ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ ตามลาดับ
1.4 คุณค่าตราสิ นค้า ภาพรวมคุณค่าตราสิ นค้าอยู่ในระดับดี โดยด้านความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพที่รับรู ้ และด้านการรู ้จกั ตราสิ นค้า ตามลาดับ
1.5 ความภักดี ต่ อ ตราสิ น ค้า ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี โดยด้านทัศ คติ มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด และด้าน
พฤติกรรม ตามลาดับ
1.6 การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี โดยด้านการตัดสิ นใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และด้านการแสวงหาข้อมูล ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ เชิงอนุมาน
สมมติ ฐ านที่ 1 ภาพลักษณ์ ต ราสิ น ค้า ประกอบด้วย ด้านคุ ณสมบัติ ด้านคุ ณประโยชน์ ด้านคุ ณค่า
ด้านบุคลิ กภาพของผูใ้ ช้ ที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิ ลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า สามารถทานายความภักดีต่อตราสิ นค้า ในด้านทัศนคติ
มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.356 และในด้านพฤติกรรม มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.310
สมมติ ฐานที่ 2 คุณภาพการบริ การ ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมัน่ ใจ และด้านความเห็นอกเห็นใจ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์พบว่า สามารถทานายความภักดีต่อตราสิ นค้าในด้านทัศนคติ มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.450
และในด้านพฤติกรรม มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.345
สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ประกอบด้ว ย ด้า นการรู ้ จัก ตราสิ น ค้า ด้า นคุ ณ ภาพที่ รั บ รู ้ และ
ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถทานายความภักดีต่อตราสิ นค้า ในด้านทัศนคติ มีค่า Adjusted R
Square (R2) เท่ากับ 0.622 ในด้านพฤติกรรม มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.476
สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า และ
ด้านบุคลิกภาพของผูใ้ ช้ ที่มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถทานายการตัดสิ นใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.394
สมมติ ฐานที่ 5 คุณภาพการบริ การ ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความ
น่ าเชื่ อถือในการให้บริ การ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการสร้างความมัน่ ใจ และด้านความเห็นอก
เห็ น ใจ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร้ า นไทย-เดนมาร์ ค มิ ล ค์แ ลนด์ ข องผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร สามารถทานายการตัดสิ นใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.398
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สมมติ ฐ านที่ 6 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ประกอบด้ว ย ด้า นการรู ้ จัก ตราสิ น ค้า ด้า นคุ ณ ภาพที่ รั บ รู ้ และ
ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถทานายการตัดสิ นใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.476
สมมติฐานที่ 7 ความภักดีต่อตราสิ นค้า ประกอบด้วย ด้านทัศคติ และด้านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อด้าน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ภาพลัก ษณ์ตรา
สิ นค้า คุณภาพการบริ การ คุณค่าตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค
มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถทานายการตัดสิ นใจ มีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่า
เท่ากับ 0.387

6. อภิปรายผล
สมมติ ฐ านที่ 1 ภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ นค้ า ประกอบด้ ว ย ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ด้ า นคุ ณ ประโยชน์ ด้ า นคุ ณค่ า
ด้ านบุคลิกภาพของผู้ใช้ ที่มีอิทธิพลต่ อความภักดีต่อตราสิ นค้ าผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์ แลนด์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านทัศนคติและด้ านพฤติกรรม
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม เนื่องจากการกระตุน้ และสื่ อสารต่อตรา
สิ นค้าให้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ ดี ทาให้ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การสามารถใช้แ ยกแยะสิ นค้าของคู่แข่งขันทางธุ ร กิ จได้ ทั้ง
คุณสมบัติ คุณประโยชน์ และการสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ล้วนมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าในการซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารของร้ า นในระยะยาวได้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Isoraite (2018) กล่ า วว่ า คุ ณ สมบัติ ข อง
ผลิตภัณฑ์คุณประโยชน์ และคุณค่า ของผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใช้
เป็ นตัววัดมูลค่าตัวสิ นค้า ถึงแม้ว่าสิ นค้าและบริ การนั้นจะเป็ นสิ นค้าและบริ การประเภทเดียวกัน ทาให้ภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ที่ดีจึงมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริ การ ประกอบด้ วย ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านความ
น่ าเชื่ อถือ ด้ านการตอบสนองความต้ องการ ด้ านการสร้ างความมั่นใจ และด้ านความเห็นอกเห็นใจ ที่มีอิทธิพลต่ อ
ความภักดีต่อตราสิ นค้ าผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์ แลนด์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้ าน
ทัศนคติและด้ านพฤติกรรม
คุณภาพการบริ การ มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม เนื่องจากการมีเมนูอาหาร/เครื่ องดื่มที่มี
ความหลากหลาย การตกแต่งร้านที่สวยงาม พนักงานที่ให้บริ การมีความรู ้ความสามารถในการแนะนาผลิตภัณฑ์
การสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผูบ้ ริ โภค และการเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี ล้วนเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตรา
สิ นค้านั้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ramya (2019) กล่าวว่า รู ปลักษณ์ สิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพ
อุปกรณ์การสื่ อสาร เป็ นสิ่ งผูร้ ับบริ การสามารถสัมผัสได้ต้ งั แต่ครั้งแรกที่ใช้บริ การ เป็ นจุดเริ่ มต้นในสร้างความ
ภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานที่ 3 คุณค่ าตราสิ นค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้ จักตราสิ นค้ า ด้ านคุณภาพที่รับรู้ และด้ าน
ความสั มพันธ์ กับตราสิ นค้ า ที่มีอิทธิพลต่ อความภักดีต่อตราสิ นค้ าผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์ แลนด์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้ านทัศนคติและด้ านพฤติกรรม
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คุณค่าตราสิ นค้า มี อิทธิ พลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิ ลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งในด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม เนื่องจากการใส่ ใจในเรื่ องคุณภาพและ
เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ การสร้างความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง การคงซึ่งมาตรฐานการบริ การและใส่ใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ย่อมมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อและสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้าของร้านได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกั บงานวิจยั ของสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพักต์สุดา พัฒน์คุม้ (2560) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสิ นค้าสก๊อต(SCOTT) พบว่า ตรา
สิ นค้าสก๊อตเป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ มูลฉลากเครื่ องดื่มโดยเฉพาะ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ อย่างชัดเจน รวมทั้ง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้เป็ นของขวัญได้ทุกโอกาส คุณภาพที่เป็ นที่ยอมรับจึงมีผ ลต่อความภักดีในตราสิ นค้า
แก่ผซู ้ ้ือ
สมมติฐานที่ 4 ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ า ประกอบด้ วย ด้ านคุณสมบัติ ด้ านคุณประโยชน์ ด้ านคุณค่ า และ
ด้ านบุคลิกภาพของผู้ใช้ ที่มีอิทธิพลต่ อด้ านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ในตราสิ นค้า รวมทั้ง
การสร้ างเอกลักษณ์ ที่มีความโดดเด่นของผลิ ตภัณฑ์ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการยอมรับทั้งในเรื่ องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการบริ การที่ได้รับ ปั จจัยเหล่านี้ลว้ นเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของFoster (2016) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่ส่งต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ าแร่ อามิดิส (กรณี ศึกษา บริ ษทั บินตังเทรดดิ้ง) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสามารถสะท้อนการมุ่ง
ตอบสนองต่อพฤติกรรมและรู ปแบบการบริ โภคที่เน้นประโยชน์ของน้ าแร่ จะช่วยในการสร้างความสดชื่นได้ดีคือ
การมอบผลลัพธ์ที่สาคัญในการตัดสิ นใจซื้อจากผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์น้ าแร่ อามิดิส
สมมติฐานที่ 5 คุณภาพการบริ การ ประกอบด้ วย ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้ านความ
น่ าเชื่ อถือในการให้ บริการ ด้ านการตอบสนองความต้ องการ ด้ านการสร้ างความมั่นใจ และด้ านความเห็นอกเห็นใจ
ที่มีอิทธิพลต่ อด้ านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพการบริ การ มี อิทธิ พลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิ ลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากการให้ความสาคัญต่อรู ปลักษณ์ภายนอกของร้าน ได้แก่ การตกแต่ง
ร้านที่สวยงาม ประกอบกับการมีเมนูขนมและเครื่ องดื่มที่มีความหลากหลาย การสร้างความเชื่อมัน่ และการสร้าง
ความเชื่ อถือ รวมไปถึงการให้บริ การของพนักงานที่เป็ นมืออาชี พ ย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า การบริ การเป็ นการของบริ ษทั
ต้องเป็ นไปเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังต้องปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
สาหรับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงประการเดียวที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้า
สมมติฐานที่ 6 คุณค่ าตราสิ นค้ า ประกอบด้ วย ด้ านการรู้ จักตราสิ นค้ า ด้ านคุณภาพที่รับรู้ และด้ าน
ความสั มพันธ์ กับตราสิ นค้ า ที่มีอิทธิพลต่ อด้ านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์ แลนด์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณค่าตราสิ นค้า มีอิทธิพลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ค มิลค์แลนด์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตที่ดี การสร้างภาพลักษณ์ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั และ
จดจาในตราสิ นค้า และการควบคุมดูแลให้ได้มาตรฐานที่คงที่ ในทุกขั้นตอนของการบริ การ ล้วนเป็ นคุณลักษณะ
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และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของลลิตวดี คงขวัญ (2559)
ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มน้ าอัดลมของคนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ ้ื อได้ใช้
คุณค่าตราสิ นค้ามาเป็ นปั จจัยเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ คุณภาพที่ผูบ้ ริ โภคไว้วางใจจึงเป็ นสิ นค้าที่มีเครื่ องหมาย
รับรองคุณภาพ ย่อมเป็ นสิ่ งกระตุน้ ในการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มน้ าอัดลมของคนในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 7 ความภักดีต่อตราสินค้า ประกอบด้ วย ด้ านทัศคติ และด้ านพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่ อด้ าน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์ แลนด์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ภาพลักษณ์ ตรา
สิ นค้ า คุณภาพการบริการ คุณค่ าตราสิ นค้ า ที่มีอิทธิพลต่ อความภักดีต่อตราสิ นค้ าผลิตภัณฑ์ ร้านไทย-เดนมาร์ ค
มิลค์แลนด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความภักดีต่อตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้านไทย-เดนมาร์ ค มิลค์แลนด์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากการเพิ่มการรู ้จกั และรักษาระดับมาตรฐานการให้บริ การ การรับฟั ง
ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภค นามาซึ่ งปรับปรุ งคุณภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารของร้านอย่างสม่าเสมอ จะเป็ นการกระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อและความภักดีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของนอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของBisschoff and Bester (2018) ได้ศึกษาเรื่ อง
อิทธิ พลของความภักดีต่อตราสิ นค้าและโภชนาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมของเด็กชาวแอฟริ กาใต้
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีทศั คติต่อการบริ โภคการดื่มน้ าอัดลม รวมทั้งการกระตุน้ ในตราสิ นค้าจะสามารถสร้างความ
มัน่ ใจ ความภักดีต่อตราสิ นค้าและความน่ าเชื่อถือ ซึ่ งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้ าอัดลมของเด็กชาวแอฟริ กาใต้
เพิ่มสู งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ผูป้ ระกอบการควรหมัน่ ดูแลและใส่ ในการสร้างมาตรฐานของตราสิ นค้าผ่านการคงมาตรฐาน
ในเรื่ องของรสชาติในทุกเมนู หมัน่ วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการคง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ รสชาติ กลิ่น การสัมผัส ที่เป็ นเอกลักษณ์ให้โดดเด่นได้
(2) ผูป้ ระกอบการควรส่งเสริ มการขายผ่านกิจกรรมการส่งเสริ มการตลาดเชิงรุ ก ได้แก่ การออกบูท
เพื่ อ แนะน าผลิ ต ภัณฑ์แ ละการบริ ก ารภายในร้ าน การส่ ง เสริ ม กลยุท ธ์ ใ นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ในเรื่ องคุณภาพของวัตถุดิบและการบริ การที่เป็ นมืออาชีพภายในร้าน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อเป็ นข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนา
กลยุทธ์ในมิติต่างๆ
(2) ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เช่น ความถี่ในการใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อ
ครั้ง เวลาที่ใช้บริ การ เพื่อใช้กาหนดรู ปแบบพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความเหมาะสม
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูน้ าและขวัญกาลังใจของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาอิทธิ พลของภาวะผูน้ าของผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อขวัญกาลังใจ และความตั้งใจ
คงอยู่ของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี จานวน 350 คน เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบความแปรปรวน และค่าการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ าที่มีผลต่อขวัญกาลังใจและความตั้งใจคงอยู่ อยูใ่ นระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกาลังใจและความ
ตั้งใจคงอยู่ อยูใ่ นระดับมาก และ 2) ภาวะผูน้ า ผูน้ าแบบชี้นา ผูน้ าแบบสนับสนุน และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อขวัญกาลังใจและความตั้งใจคงอยู่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า/ ขวัญกาลังใจ/ ความตั้งใจคงอยู/่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ความเป็ นมาของปัญหา
การด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี บ ทบาทส าคัญ และมี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไป
จึงจาเป็ นต้องอาศัยทักษะและความรู ้ของข้าราชการและพนักงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจจากองค์กรส่วนกลางมาสู่
ระดับท้องถิ่น การบริ หารงานที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยอาศัยหลักการกระจายอานาจและ
ให้อิสระแก่ทอ้ งถิ่นเพื่อปกครองตนเองซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งวางหลักการและเจตนารมณ์
อย่างชัดเจนให้มีการกระจายอานาจให้กบั ท้องถิ่น โดยเน้นให้ทอ้ งถิ่นมีสิทธิ ในการปกครองตนเอง มีอิสระใน
การกาหนดทิศทางในการบริ หารท้องถิ่ นของตนเอง รวมทั้งมี อิสระในการบริ หารงานทั้งทางด้านการบริ หาร
กาลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้ เน้นให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็ นที่มาของการตรา
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
การทางานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นผูน้ าหรื อผูน้ าองค์กรเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ เพราะงาน
ทั้งหลายจะสัมฤทธิ์ ผลได้หรื อไม่ ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานราชการมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจอานวยการต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทางานอย่างเต็มความสามารถเกิดประสิ ทธิ ผล และองค์การสามารถ
บรรลุถึงผลสาเร็ จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบั ความร่ วมมือร่ วมใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน การให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานอย่างสมานฉันท์น้ นั จะบังเกิดได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารองค์การเข้าใจถึงความต้องการของ
มนุษย์และสามารถเลือกใช้วิธีจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความมัน่ ใจ มีขวัญและกาลังใจ และเกิดความรู ้สึกที่จะอุทิศ
ตนเพื่องานอย่างถูกต้อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ ผูน้ าจะต้องเป็ นผูท้ ี่
ผูกพันกลุ่มเข้าด้วยกัน และกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานมีขวัญกาลังใจ และแสดงความสามารถสู งสุ ดเพื่อสร้างผลงานได้
อย่างเต็มที่ ผูน้ าเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการทางานต่าง ๆ จนประสบผลสาเร็ จ ดังนั้นความเป็ นผูน้ านับเป็ นปั จจัย
สาคัญ อย่างหนึ่ งในการปฏิ บัติงานของผูบ้ ริ หาร มี ค วามสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับความเจริ ญ หรื อความเสื่ อมของ
หน่ วยงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ นต้องตระหนักถึงพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าเพื่อที่จะประพฤติปฏิบตั ิต่อเพื่อน
ร่ วมงานและบุคลากรในองค์การให้เหมาะสมกับภารกิจในส่ วนที่รับผิดชอบ และเป็ นผูท้ ี่เลือกใช้พฤติกรรมหรื อ
วิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน จึงสามารถพัฒนาหน่ วยงานให้มี
ความเจริ ญก้าวหน้าได้

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
Kurt & White, 1930 ได้ศึ กษาเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมภาวะผูน้ าในปี ค.ศ. 1930 พบว่ า ผูน้ ามี 3 แบบคื อ
พฤติ กรรมของผูน้ าแบบเผด็จการ (autocratic style) มี พ ฤติ กรรมการท างานแบบรวมอ านาจในการตัดสิ นใจ
กาหนดวิธีการทางานอย่างชัดเจน มีการควบคุมผูบ้ งั คับบัญชาอย่างใกล้ชิด ผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย (democratic
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style) มี กระจายอานาจในการตัด สิ นใจ เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บังคับบัญชาได้ร่ วมแสดงความคิดเห็ น และแสดง
ความสามารถอย่างเต็ม ที่ มี อิ สระในการท างาน และผูน้ าแบบเสรี นิ ยม (laissez faire style) คื อ การปล่ อ ยให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีอิสระในการทางานอย่างเต็มที่ ผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นเพียงผูด้ ูแล ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาท
ในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
Stogdil & Coons, 1940 ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการก าหนดพฤติ ก รรมกลุ่ ม (initiating structure)
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่ให้ความสาคัญผลสาเร็ จของงาน สร้างกฎระเบียบกฎเกณฑ์การประเมินผลงาน และ
พฤติกรรมแบบมุ่งความสัมพันธ์ (considerations) หมายถึง การให้ความสาคัญกับ ความรู ้สึกและความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์ ใส่ใจกับความต้องการและความพึงพอใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
Rensis, 1961 ได้ส รุ ป รู ป แบบพฤติ ก รรมของผู ้น ามี 2 ประเภท คื อ ผู ้น าแบบมุ่ ง งาน (job-centered
behavior) และพฤติกรรมแบบมุ่งคน (employee-centered behavior)
Robert House, 1971 ได้แบ่งพฤติกรรมผูน้ าออกเป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี้
1. ผูน้ าแบบชี้ นา (directive leadership) คือ ผูน้ าที่ กาหนดมาตรฐานตารางเวลาในการปฏิบตั ิงาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างเคร่ งครัด และแจ้งให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทราบว่าคาดหวังผลงานอะไรจาก พวกเขา
2. ผูน้ าแบบสนับสนุน (supportive leadership) คือ ผูน้ าที่เอาใจใส่ ความเป็ นอยู่และความต้องการ
ส่วนบุคคลของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นเพื่อนร่ วมงานและดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะทาให้
บรรยากาศของการทางานเป็ นที่น่าพึงพอใจ
3. ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม (participative leader) คือ ผูน้ าที่เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ ผูน้ าจะปรึ กษาหารื อขอคาเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานมาประกอบการตัดสิ นใจของผูน้ า
4. ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ (achievement-oriented leadership) ผูน้ าที่กาหนดเป้าหมายที่ทา้ ทาย
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาพยายามทาให้บรรลุผลสาเร็ จ มีการปรับปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่อง สร้างความคาดหวังสู ง
ต่อความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทางานอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
งานวิจัยที่ ผ่านมาได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ภาวะผูน้ าในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจังหวัดต่าง ๆ
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (รุ่ งนภา วงค์สุวรรณ, 2559) จังหวัดสงขลา (วิไล วัชฤทธิ์ , 2561) จังหวัดอุดรธานี
(อรอุ ม า สิ น ธุ พ ัน ธ์ , 2561) จัง หวัด ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน (ธนสรร ธรรมสอน, 2558) จัง หวัด ในพื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน (นพดล ไชยสุ ระ, 2561) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่ วนใหญ่จะเป็ นการศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าในภาพรวม แต่งานวิจยั นี้จะมุ่งเน้นผลของภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ ได้แก่ ผูน้ าแบบชี้นา ผูน้ าแบบ
สนับสนุ น ผูน้ าแบบมี ส่วนร่ วม และผูน้ าแบบเน้นความสาเร็ จ ที่ มีต่อขวัญกาลังใจและความตั้งใจคงอยู่ข อง
พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ในจังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะสร้างขวัญกาลังใจ และความตั้งใจคงอยู่ของพนักงาน เพื่อความสาเร็ จใน
การบริ หารงาน การอานวยความสะดวกในการบริ การประชาชน ตลอดจนการพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิ พลภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญกาลังใจ และความตั้งใจคงอยู่ ของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
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สมมติฐาน
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีอยูใ่ นระดับมาก
2. ภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อขวัญกาลังใจและความตั้งใจคงอยูข่ องพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
จังหวัดชลบุรี

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นทาวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) ด้วยวิธีการสารวจ (survey research method)
และวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทั่ว ไป ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
ระยะเวลาในการทางานในองค์กรปัจจุบนั รายได้ สถานที่ทางาน และจานวนพนักงานในองค์กรโดยประมาณ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ า โดยลักษณะของข้อคาถามจะแบ่งตามภาวะผูน้ า 4 แบบ คือผูน้ า
แบบบงการ ผูน้ าแบบสนับสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ดัดแปลงจาก Robert House
(2514) ศิริภทั ร ดุษฎีวิวฒั น์ (2555)
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับขวัญกาลังใจและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน 2 ด้าน คือ ด้านขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ดัดแปลงจาก พัชรี คงดี (2556) พระชรอ ยากองโต (2561) และด้านความตั้งใจคงอยู่
ดัดแปลงจาก ปฏิญญา ปิ่ นทอง (2561) วรางคณา ชนะเคน (2559)

ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประเภท
ทัว่ ไป และประเภทวิชาการ ในจังหวัดชลบุรี จานวน 2,575 คน จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
จานวน 86 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประเภททัว่ ไป และประเภทวิชาการ ใน
จังหวัดชลบุรี ใช้การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรการหาขนาดแบบทราบจานวนประชากร โดยกาหนด
ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ตามสู ตรของ Taro Yamane (Yamane,
1973, pp. 727-728) ซึ่ งพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมควรมีจานวน 346.22 ราย ผูว้ ิจยั จึงเก็บตัวอย่างจานวน 350
ชุด และแจกแบบสอบถามไปที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sample)

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.90 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 40.90 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 58.60 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.30 ระยะเวลา
การทางานในองค์กรปัจจุบนั น้อยกว่า 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.00 รายได้ 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.40
ทางานอยู่เทศบาล คิดเป็ นร้อยละ 64.60 และมีจานวนพนักงานในองค์กรโดยประมาณ 200 คน ขึ้นไป คิดเป็ น
ร้อยละ 39.20
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
รวม
อายุ

ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

123
227
350

35.10
64.90
100.00

ต่ากว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

101
143
73
33
350

28.90
40.90
20.90
9.40
100.00

205
129
16
350

58.60
36.90
4.50
100.00

69
218
63
350

19.70
62.30
18.00
100.00

154
83
41
72
350

44.00
23.70
11.70
20.60
100.00

รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ระยะเวลาการทางานในองค์กรปัจจุบนั
น้อยกว่า 3 ปี
3 – 6 ปี
7 – 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
รวม
รายได้
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,000 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 บาท ขึ้นไป
รวม
สถานที่ทางาน
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
เทศบาล
องค์การบริ หารส่วนตาบล
รวม
จานวนพนักงานในองค์กรโดยประมาณ
ต่ากว่า 50 คน
50 – 100 คน
100 – 200 คน
200 คน ขึ้นไป
รวม
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121
159
51
15
4
350

34.60
45.40
14.60
4.30
1.10
100.00

17
226
107
350

4.90
64.60
30.50
100.00

97
46
70
137
350

27.70
13.10
20.00
39.20
100.00
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้ อมูลภาวะผู้นาของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผลการสารวจระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านภาวะผูน้ าแบบชี้นา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็น
ด้วยกับการมีผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าแบบชี้ นา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.82) ด้านภาวะผูน้ าแบบสนับสนุ น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนั้นเห็นด้วยกับการมีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าแบบสนับสนุน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.72) ด้านภาวะผูน้ าแบบมี
ส่ วนร่ วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นด้วยกับการมีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69)
ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นด้วยกับการมีผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูน้ าแบบมุ่งเน้น
ความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.64)
ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับขวัญกาลังใจและความตั้งใจคงอยู่ ของพนักงานองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
ผลการสารวจระดับความคิ ดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านขวัญ กาลัง ใจในการปฏิ บัติ ง าน พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นด้วยกับการมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับมาก (𝐱̅ = 3.98) ด้านความตั้งใจคงอยู่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นด้วยกับการมีความตั้งใจคงอยู่ อยูใ่ นระดับมาก (𝐱̅ = 3.89)
ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน
ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลต่อขวัญกาลังใจและความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
จังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยต่อภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญกาลังใจและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ภาวะผูน้ า
1. ผูน้ าแบบชี้นา
2. ผูน้ าแบบสนับสนุน
3. ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
4. ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็จ

ขวัญกาลังใจ
t
2.001*
2.939*
1.527
4.922*

B
.110
.229
.136
.301

ด้านความตั้งใจคงอยู่
B
t
.848
2.027*
.117
3.700*
.249
1.871
.155
4.640*

*p <.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ภาวะผูน้ ามี อิทธิ พลต่อขวัญกาลังใจและความตั้งใจคงอยู่ ของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวนสามด้าน ซึ่งด้านขวัญกาลังใจ
ในการปฏิ บัติ ง านสามารถพิ จ ารณาจากค่ า คะแนนมาตรฐานโดยเรี ย งจากมากไปน้อ ยดัง นี้ ผูน้ าแบบมุ่งเน้น
ความสาเร็ จ (β=0.301) เป็ นอันดับ 1 ผูน้ าแบบสนับสนุน (β= 0.229) เป็ นอันดับ 2 ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม (β= 0.136)
เป็ นอัน ดับ 3 ผูน้ าแบบชี้ น า (β= 0.110) เป็ นอัน ดับ 4 ด้า นความตั้ง ใจคงอยู่ สามารถพิ จ ารณาจากค่ า คะแนน
มาตรฐานโดยเรี ยงจากมากไปน้อยดังนี้ ผูน้ าแบบชี้นา (β=0.848) เป็ นอันดับ 1 ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม (β= 0.249)
เป็ นอันดับ 2 ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ (β= 0.155) เป็ นอันดับ 3 ผูน้ าแบบสนับสนุน (β= -0.117) เป็ นอันดับ 4

643

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

การอภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษา สามารถนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
ภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ชลบุรี โดยเรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ผูน้ าแบบสนับสนุน ผูน้ าแบบชี้นา ตามลาดับ
ภาวะผูน้ าที่มีผลต่อความตั้งใจคงอยูข่ องพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี โดยเรี ยง
จากมากไปน้อยได้แก่ ผูน้ าแบบชี้นา ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ผูน้ าแบบสนับสนุน ตามลาดับ
จึ งเห็ นได้ว่า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จคือการที่ผูน้ ากาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย สร้ างความมี
มาตรฐานด้านความเป็ นเลิศสู งแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา และสรรหาวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นการสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการทางาน รวมทั้งการตั้งความคาดหวังต่อผูร้ ่ วมงานด้วยการแสดงความมัน่ ใจว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จะสามารถปฏิบตั ิงานที่มีมาตรฐานสู งได้สาเร็ จ เป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ กฤษดา น่ วมจิ ตร์ (2558) ที่ ทาการวิจัยเรื่ อง ภาวะผูน้ าที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน :
กรณี ศึ กษา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี ที่ พ บว่ า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้น
ความสาเร็ จมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร และส่ งผลให้งานประสบความสาเร็ จ
และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Cepiku & Mastrodascio (2019) ซึ่ งพบว่ า ผู ้น าที่ มี พ ฤติ ก รรมมุ่ ง เน้ น งานมี
ความสาคัญอย่างมากในการบริ หารงานขององค์กรเทศบาลในประเทศอิตาลี
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นงานราชการที่ตอ้ งดาเนินการตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด
จึงต้องมีผนู ้ าที่มีพฤติกรรมแบบชี้นาที่จะคอยสั่งการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทางานเป็ นไปตามระเบียบ กฎหมาย
แบบแผน มีวิธีการทางานที่ชดั เจน คอยควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด จัดเวลาการทางานและประสานงาน
สอดคล้องกับการศึกษาของ พวงเพชร บรรลุ (2557) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากับขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั พฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ที่พบว่า ภาวะผูน้ าแบบชี้นามี
ความสัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมากที่สุด
นอกจากนั้ นยัง ต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมผู ้น าแบบสนั บ สนุ น ที่ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ ความต้ อ งการของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้การสนับสนุน มีพฤติกรมที่ผู ้ร่วมงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้ความเสมอภาคและให้ความ
นับ ถื อ ต่ อ ศักดิ์ ศรี ข องผูร้ ่ วมงานคนอื่ น ๆ จะเป็ นการสร้ างขวัญ กาลัง ใจให้ กับ พนักงานให้ ท างานได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มความตั้งใจคงอยู่ให้กบั พนักงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริภทั ร ดุษฎีวิวฒั น์ (2555)
ที่ทาการวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารออมสิ น สานักงาน
ใหญ่ ที่พบว่า พฤติกรรมผูน้ าแบบสนับสนุนส่งผลในทางบวกต่อขวัญและกาลังใจของพนักงาน

ข้อเสนอแนะการนาผลจากการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
จากผลการวิจยั ที่ได้สรุ ปและอภิปรายผล ผูว้ ิจยั มีแนวคิดเป็ นข้อเสนอแนะนา เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในเรื่ อง
ของภาวะผูน้ า โดยมี แนวทางการฝึ กอบรมเพิ่มความรู ้ให้กับผูบ้ ังคับบัญชาในหน่ วยงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถใช้ทกั ษะภาวะผูน้ าแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น
โดยพัฒนาทักษะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จซึ่งจะต้องมีความเชื่อมัน่ ในตนเองและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พัฒนาทักษะ
ในการตัดสิ นใจ การควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพัฒนาความสามารถในการดาเนิ นงานราชการต่าง ๆให้กบั
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ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้สามารถควบคุม กากับ ดูแลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ วิธีการและตาราง
การท างาน มี การพัฒ นาทักษะในเรื่ อ งของบุคลิ ก ภาพในการเป็ นผูน้ า เพิ่ ม ความมั่น ใจในตนเอง มี ค วามคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และมีความสามารถในการสนับสนุนให้
ผูบ้ งั คับบัญชามีขวัญกาลังใจในการทางาน

2. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง บริ ห าร องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรมี แ นวทางการบริ ห ารที่ ส ามารถ
เสริ มสร้างความเป็ นผูน้ าในแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เช่น มีการมอบอานาจการตัดสิ นใจในภารกิจต่าง ๆ ให้แก่
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา เปิ ดโอกาสให้ได้มีการเรี ยนรู ้ ที่จะออกแบบวิธีการทางานเป็ นของตนเอง ภายใต้กรอบของ
ระเบียบ กฎหมาย จะเป็ นการเสริ มสร้างทักษะในการเป็ นผูน้ า การดาเนินกิจการหรื อโครงการต่าง ๆ ต้องกาหนด
เป้ าหมายให้ชัดเจน มีการตรวจสอบความก้าวหน้า และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ ให้โอกาสในการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา สามารถเสนอความเห็น
และนาความคิดเห็นที่ดีไปใช้ในการทางาน มีกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร จะช่วยลดความ
ขัดแย้งในองค์กรสร้างความผูกพันให้แก่พนักงานกับองค์กรเพื่อเพิ่มขวัญกาลังใจและระดับความตั้งใจคงอยูข่ อง
พนักงาน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูน้ าของผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ในการวิ จัย ครั้ งต่อ ไปควรทาการวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ ควบคู่ ไ ปกับ การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยวิ ธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย และได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากกว่า เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด เทศบาล หรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล แล้วนามาเปรี ยบเทียบถึงความคิดเห็นของรู ปแบบภาวะผูน้ าของ
กลุ่มต่าง ๆ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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อัลลอย จากัด กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด จานวน 240 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ค่าความเชื่ อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ สมการถดถอยแบบพหุ คูณ
ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (2) พฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮีไทย อัลลอย จากัด ภาพรวมมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (3) คุณภาพชี วิตการทางานที่ ส่งผลต่อพฤติกรรม
การทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด ประกอบด้วย ด้านความสมดุลระหว่าง
ชี วิตกับการทางานโดยส่ วนรวม ด้านเปิ ดโอกาสให้ ผูป้ ฏิบตั ิ งานได้พฒ
ั นาความรู ้ ความสามารถได้เป็ นอย่างดี
ด้า นลัก ษณะงานที่ ต้ ัง อยู่บ นฐานของกฎหมายหรื อ กระบวนการยุติ ธ รรม ด้า นลัก ษณะงานที่ ส่ ง เสริ ม ความ
เจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ เท่ากับ 0.567
สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 56.70
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิตการทางาน, พฤติกรรมการทางาน
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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 AsahiThai 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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในการทางานนั้นมีความสาคัญต่อชี วิตมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการทางานเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การดาเนินชีวิตที่ปฏิบตั ิมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับงานในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันว่า
มนุษย์ใช้เวลาของหนึ่งในสามของการดาเนินชีวิต อยูใ่ นโรงงานหรื อสานักงาน ซึ่งคนกลุ่มวัยแรงงานเป็ นกลุ่มคน
ส่ วนใหญ่ของโครงสร้างประชากรไทย เป็ นกลุ่มที่เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็ น
กลุ่มประชากรที่ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปัจจุบนั
คนส่วนใหญ่ตอ้ งเข้าสู่ระบบการทางาน ต้องทางานเพื่อให้การดาเนินชีวิตดารงอยูไ่ ด้ และตอบสนองความต้องการ
ทางพื้นฐานของมนุษย์ คุณภาพชีวิตการทางานส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางาน กล่าวคือ ทาให้เกิดความรู ้สึกพอใจ
ต่อตนเอง ทาให้เกิดความรู ้สึกพอใจต่องาน และทาให้เกิดความรู ้สึกพอใจต่อองค์การ นอกจากนี้ยงั ช่วยส่งเสริ มใน
เรื่ องสุ ขภาพจิต ช่วยให้เจริ ญก้าวหน้าต่อหน้าที่การงาน มีการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ
ยังช่วยลดปัญหาการมาทางานสาย การขาดงาน การลาออก ช่วยลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางาน พนักงานให้ความ
ร่ วมมือต่อองค์การเต็มที่ เต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ และยังส่งเสริ มให้ได้ผลผลิตที่ดีท้งั คุณภาพ
และปริ มาณผลผลิต
บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตและจาหน่ ายเกี่ ยวกับอุปกรณ์ การประปาทุกชนิ ด
ตั้งอยู่ที่ 9/23 หมู่ 7 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ซอยสุ ขสวัสดิ์ 78 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
มีบุคลากรทั้งหมด 942 คน มีพนักงานฝ่ ายปฎิบตั ิงาน 553 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายบุคคล บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย
จากัด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563) เนื่องจากบริ ษทั มีตน้ ทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงได้มีการเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อทา
ให้ต้นทุนทางการผลิตลดลง ทาให้ผู ้ปฏิบตั ิงานมี ชั่วโมงการทางานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มจานวนผลิ ตต่อชั่วโมงให้
มากขึ้น ทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความเหนื่ อยล้าจากการปฏิบตั ิงาน เป็ นผลทาให้ผูป้ ฏิบตั ิงานลาหยุดงานเพิ่มขึ้น
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มาปฏิบตั ิงานสายเนื่องจากความเหนื่อยล้า จากการสารวจ พบว่า พนักงานมีการหยุดงานเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ
24.95% มาปฏิบตั ิงานสาย คิดเป็ นร้อยละ 38.87% ของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน เป็ นเหตุทาให้ผลิตงานไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ จนทาให้มีการส่งชิ้นส่วนไปยังลูกค้าไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็นถึงความสาคัญของคุณภาพชี วิตการทางาน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้มีความสาคัญ
และส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการทางาน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่า คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลต่อพฤติกรรม
การทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด อย่างไร และข้อมูลจากผลการศึกษานี้
สามารถนาไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนปรับปรุ ง คุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ เพื่อ
ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เป็ นผลดีต่อองค์การ และช่วยส่งผลต่องานและระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด
(3) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงานบริ ษทั
อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทางาน
Walton, R.E. (1975 อ้างถึงใน ปฏิมา ถนิ มกาญจน์ เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม และเพ็ญพร ปุกหุ ต , 2560)
คุณภาพชีวิตการทางานประกอบไปด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ
และปลอดภัย ด้านเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบตั ิ งานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี ด้านลักษณะงานที่
ส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้านบูรณาการทาง
สังคมของผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางานโดยรวม ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการทางาน
Baruch, B.D. (1968 อ้างถึงใน ธนกร สิ ริธร, 2559) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานไว้ว่า
พฤติกรรมการทางาน หมายถึง สิ่ งที่บุคคลแสดงออกเพื่อตอบโต้สิ่งใดสิ่ งหนึ่งในขณะปฏิบตั ิงานซึ่งสามารถสังเกต
วัด ได้ต รงกัน ไม่ ว่ า การแสดงออกหรื อ การตอบสนองนั้น จะเกิ ด ขึ้ น ภายในหรื อ ภายนอกร่ า งกายก็ ต าม ซึ่ ง
พฤติกรรมการทางานประกอบไปด้วย ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการทางาน ด้านการให้ความ
ร่ วมมือต่อองค์การ ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ธนกร สิ ริธร (2559) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และบุคลิกภาพที่
ส่ งผลต่อความปลอดภัยในการทางานของแรงงานต่างด้าว: กรณี ศึกษาแรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่าน
มหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร มีพฤติกรรมการทางาน โดยรวมด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการทางาน
ด้านการให้ความร่ วมมือต่อองค์การ และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
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วาริ ณี โพธิ ราช (2558) ศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตการทางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราช
วิทยาลัย พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานอยูใ่ นระดับมาก
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวิตการทางาน
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ
2. ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
3. ด้านเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้
ความสามารถได้เป็ นอย่างดี
4. ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและ
ความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
5. ด้านลักษณะงานที่ต้งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อ
กระบวนการยุติธรรม
6. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานโดย
ส่วนรวม
ดัดแปลงแนวคิดของ Walton, R.E. (1975).
อ้างถึงใน ปฏิมา ถนิมกาญจน์ เสาวลักษณ์ จิตต์นอ้ ม
และเพ็ญพร ปุกหุต. (2560).

พฤติกรรมการทางาน
1. ด้านความสม่าเสมอในการทางาน
2. ด้านการให้ความร่ วมมือต่อองค์การ
3. ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
องค์การ
ดัดแปลงแนวคิดของ Baruch, B.D.
(1968) อ้างถึงใน ธนกร สิ ริธร. (2559).

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
คุณภาพชีวิตการทางานส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย
อัลลอย จากัด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงานบริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด จานวน
553 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายบุคคล บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563)
กลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากทราบจานวนประชากรใช้สูตรสาหรับคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane
(1973) ด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ทาให้สามารถคานวณหาขนาดตัวอย่างที่ได้
232 โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก ด้วยการแจกในช่วงประชุมก่อนเข้าทางานในตอนเช้า ทั้งหมด 260 ชุด
ได้รับกลับคืนมา 256 ชุด แล้วทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด 243 ชุด
และเพื่อให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือ จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 240 คน
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4.2 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถาม
ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) ได้ค่าเท่ากับ 0.90 หลังจากนั้นได้นา
แบบสอบถามที่ปรับแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จานวน 30 ชุด ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่ อ ตรวจสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ มั่น (reliability) ทั้ง ฉบับ เท่ า กับ 0.90 ซึ่ ง แบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อคาถามแบบปลายปิ ด
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะให้ผตู ้ อบแบบสอบถามการวิจยั ได้แสดงความคิดเห็นอื่นๆ
โดยในส่วนที่ 2 และ 3 แบบสอบถามการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด จานวน 240 คน มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้ (1) ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจาก
มหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยัง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด เพื่อข้อเก็บ
ข้อมูลกับพนักงานฝ่ ายปฎิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอยจากัด (2) นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง (3) นาข้อมูลที่เก็บได้มาคานวณค่าทางสถิติ และ (4) นาข้อมูลทางสถิติที่ได้มาวิเคราะห์ผล สรุ ปผล และ
อภิปรายผล
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติ ความถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด
ซึ่ งในส่ วนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean:x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
คุณภาพชี วิตการทางานส่ งผลต่อพฤติกรรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย
จากัด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติ (Multiple Regressions Analysis) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี-ไทย
อัลลอย จากัด
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบัติงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย
อัลลอย จากัด ภาพรวมมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.92, S.D. = 0.30) เมื่ อพิจารณาตามรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นลาดับแรก คือ ด้านลักษณะงานที่ต้งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม
มี ค วามคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̅ = 3.34, S.D. = 0.36) รองลงมา คื อ ด้านความสมดุ ล ระหว่ างชี วิตกับ
การท างานโดยส่ วนรวม มี ค วามคิด เห็ นอยู่ใ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.26, S.D. = 0.40) และล าดับสุ ดท้าย คื อ
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย (x̅ = 2.39, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบัติงาน บริ ษัทอาซาฮี-ไทย
อัลลอย จากัด
พบว่ า ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการท างานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บัติ งาน บริ ษ ัท อาซาฮี -ไทย
อัลลอย จากัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.82, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ด้านที่มีความคิดเห็นลาดับแรก คือ ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.00, S.D. = 0.47) รองลงมา คื อ ด้า นการให้ ค วามร่ ว มมื อ ต่ อ องค์ก าร มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก
(x̅ = 3.76, S.D. = 0.60) และลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านความสม่าเสมอในการทางาน มีค่าความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
(x̅ = 3.69, S.D. = 0.54) ตามลาดับ
3. การทดสอบสมมติฐาน คุณภาพชี วิตการทางานส่ งผลต่ อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ าย
ปฏิบัติงาน บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทางานส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั
อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด (ภาพรวม)
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B Std. Error
Beta
t
ค่าคงที่ (Constant)
.608
.244
2.490
1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (X1) -.100
.046
-.141
-2.192
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
(X2)
-.224
.065
-.232
-3.460
3. ด้านเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นา
ความรู้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี (X3)
.364
.061
.290
5.929
4. ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโต
และความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน (X4)
.111
.053
.110
2.096
5. ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมาย
หรื อกระบวนการยุติธรรม (X5)
.256
.078
.194
3.269
6. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
โดยส่วนรวม (X6)
.514
.071
.430
7.255
R = 0.753*, R2 = 0.567, Adj. R2 = 0.556, F = 50.848
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Sig.
.013
.029

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
.451

2.216

.001

.413

2.422

.000

.779

1.284

.037

.670

1.493

.001

.527

1.898

.000

.528

1.894
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จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ คูณ ในภาพรวม พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน ได้แก่
ด้านความสมดุ ล ระหว่ างชี วิต กับ การท างานโดยส่ วนรวม ด้านเปิ ดโอกาสให้ ผูป้ ฏิ บัติ ง านได้พฒ
ั นาความรู ้
ความสามารถได้เป็ นอย่างดี ด้านลักษณะงานที่ต้งั อยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม ด้านลักษณะ
งานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี ไทย อัลลอย จากัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานในการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ เท่ากับ 0.567 สามารถพยากรณ์ ได้ ร้ อยละ 56.70 และเขียนสมการพยากรณ์ พฤติ กรรม
การทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด ได้ดงั นี้
Y = คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน Y = 0.680 + 0.514 (ด้า นความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กับ การท างานโดย
ส่ วนรวม X6) + 0.364 (ด้านเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี X3) + 0.256
(ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยู่บนฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม X5) + 0.111 (ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ ม
ความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน X4) - 0.100 (ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ X1)
- 0.224 (ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย X2)
สรุ ปว่า คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานโดยส่วนรวม ด้านเปิ ดโอกาส
ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยู่บนฐานของกฎหมายหรื อ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ด้า นลัก ษณะงานที่ ส่ ง เสริ มความเจริ ญเติ บ โตและความมั่น คงให้ แ ก่ ผู ้ป ฏิ บัติ ง าน
ด้านค่ าตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและเพี ย งพอ ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มที่ ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย ส่ ง ผลต่ อ พฤติ กรรม
การทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อา
ซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ระดับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด จาก
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัดโดยรวมมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวาริ ณี โพธิราช (2558) ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิต
การทางานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยพื้นฐานทางด้าน
เศรษฐกิ จและสังคม มี ความสัมพันธ์กับคุณภาพชี วิ ตด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทางานที่ เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งาน ด้านการบูรณาการทางสังคม หรื อการทางานร่ วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับชี วิตส่ วนตัว และด้านลักษณะงานที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยภาพรวมมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. ระดับ พฤติ ก รรมการท างานของพนั ก งานฝ่ ายปฏิ บัติ ง าน บริ ษัท อาซาฮี - ไทย อัล ลอย จ ากัด
จากการศึ กษา พบว่ า พฤติ กรรมการท างานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บัติ ง าน บริ ษ ัท อาซาฮี - ไทย อัล ลอย จ ากัด
โดยภาพรวมมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนกร สิ ริธร (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทางานของ
แรงงานต่างด้าว: กรณี ศึกษาแรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้านการ
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เพิ่มผลผลิต ด้านความสม่าเสมอในการทางาน ด้านการให้ความร่ วมมือต่อองค์การ ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
องค์การโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. คุณภาพชี วิตการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี ไทย อัลลอย จากัด จากการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน ประกอบด้วย ด้านความสมดุลระหว่างชี วิตกับ
การทางานโดยส่ วนรวม ด้านเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี ด้านลักษณะ
งานที่ต้งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความ
มัน่ คงให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย โดย
ส่ วนรวม ส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด ด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ ด้านการให้ความร่ วมมือต่อองค์การ และด้านความสม่าเสมอในการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนกร สิ ริธร (2559)
พฤติกรรมการทางาน สภาพแวดล้อ มในการทางาน และบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทางานของ
แรงงานต่างด้าว: กรณี ศึกษาแรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจยั
พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางาน และบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความปลอดภัยในการทางาน
ของแรงงานต่ า งด้า ว: กรณี ศึ ก ษาแรงต่ า งด้า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมาในโรงงานย่ า นมหาชัย จัง หวัด สมุ ท รสาคร
เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่ามีตวั แปร 4 ตัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของแรงงานต่างด้าว: กรณี ศึกษา
แรงต่างด้าวสัญชาติ เมี ยนมาในโรงงานย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลผลิ ต ด้านความ
สม่ าเสมอในการทางาน ด้านการให้ความร่ วมมื อต่อองค์การ และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ
ตามลาดับ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากการศึกษา คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย
จากัด พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ และด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ทั้งสองด้าน
นี้มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อเทียบกับด้านอื่น พบว่าอยูใ่ นลาดับสุ ดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรนาไปพิจารณาปรับปรุ ง โดยให้มีการพิจารณาพนักงานรายวันที่
ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลาหลายปี มีโอกาสปรับเป็ นพนักงานประจา เพื่อให้พนักงานรู ้สึกว่ามีความเจริ ญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และให้ความสาคัญกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งควรปรับสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดี
ขึ้น ไม่ให้มีฝนละอองและควั
ุ่
นพิษ ปรับอุณหภูมิภายในที่ทางานไม่ให้ร้อนมากจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท างานของพนัก งานฝ่ ายปฏิ บัติ งานที่ ดีข้ ึ น และยัง ก่ อ ให้เ กิ ด ผลดี ที่ จะพัฒ นาองค์การให้ ประสบ
ความสาเร็ จเป็ นผูน้ าที่เหนือชั้นต่อไป
(2) จากการศึกษา พฤติกรรมการทางานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย
จากัด พบว่า ด้านความสม่าเสมอในการทางาน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ พบว่าอยู่
ในลาดับสุ ดท้าย ดังนั้น ผูป้ ระกอบการอาจมีการเพิ่มเบี้ยขยันเป็ นแรงจูงใจในการมาปฏิบตั ิงาน ภายใต้ไม่ขาดงาน
ไม่มาทางานสาย ไม่เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อใช้กิจกรรมเข้ามาเป็ นแรงกระตุน้ ด้วยการมีดาวและเดือนในองค์การเป็ น
พนักงานดีเด่น และขึ้นป้ ายประจาปี เป็ นสี สันในองค์การ เพื่อไม่ให้พนักงานรู ้สึกเกิดความเคร่ งเครี ยดในงาน
ทาให้พนักงานมาทางานอย่างสม่าเสมอ โดยส่งผลดีต่อองค์การ
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(3) จากการศึ กษา คุ ณภาพชี วิต การท างานที่ ส่ง ผลต่ อ พฤติ กรรมการท างานของพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด พบว่า ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับน้อย สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ว่าอากาศร้ อน มี ควันพิษกระจายเต็มพื้นที่
ห้องน้ าไม่เพียงพอกับพนักงาน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรนาไปพิจารณาปรับปรุ งเรื่ องควันพิษเป็ นลาดับแรก เพื่อ
สุ ขภาพของพนักงาน ปรับช่องระบายลมให้มากขึ้น เพื่อให้อากาศภายในมีการถ่ายเทใด้ดีข้ นึ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะฝ่ ายปฏิบตั ิงาน เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป จึง
ควรทาการศึกษาทุกฝ่ ายในองค์การ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบข้อมูลของแต่ละฝ่ ายมีคุณภาพชีวิตในการทางานส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการทางานเป็ นอย่างไร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์การได้นาผลไปพิจารณาปรับปรุ งพัฒนาในแต่ละ
ฝ่ ายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค้น คว้างานวิ จัย เรื่ อ งศึ กษาคุ ณภาพชี วิต การท างานที่ ส่ง ผลต่ อ พฤติ กรรมการท างานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิ บัติงาน บริ ษทั อาซาฮี -ไทย อัลลอย จากัด สาเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุ เคราะห์ จาก
ผศ.ดร.นฤมล สุ่ นสวัสดิ์ ที่ได้ให้คาแนะนาให้คาปรึ กษา และตรวจสอบงานวิจยั ให้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี ผูจ้ ดั ทาขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยธนบุรีตามที่ท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู ้ให้
ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรและผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบพระคุณกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อา
ซาฮี-ไทย อัลลอย จากัด คุณพงศักดิ์ จินดาสุ ข ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาติให้ทาการเก็บข้อมูลภายในองค์การได้
และขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลากรุ ณาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง
เป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิ่งในงานวิจัยครั้ งนี้ จึ งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกคนใน
ครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ นักศึกษารุ่ นพี่ และเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน ที่สนับสนุนในการทางานวิจยั นี้จนสมบูรณ์ และ
ขอขอบคุณมิตรภาพดี ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการศึกษาหลักสู ตรนี้
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การศึ กษาครั้ งนี้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึ กษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเข้า
รับประทานอาหารในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้คิวอาร์ โค้ดใน
ร้านอาหารในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ระเบียบวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูเ้ ข้ารับประทาน
อาหารในร้ านอาหาร ในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย จานวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และสถิติเชิ ง
อนุมาน คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติแบบเส้นทางกาลังสองน้อยที่สุ ด
บางส่ วน (Partial Least Square: PLS) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SmartPLS 3.3.2 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคในการเข้ารับประทานอาหารในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการเข้ารับประทานอาหาร
ทุ กวัน ร้ อ ยละ 47 ประเภทของร้ านอาหารที่ เ ข้ารั บ ประทานคื อ ร้ านอาหารทั่ว ไป ร้ อ ยละ 64.5 จ านวนผูเ้ ข้า
รับประทานอาหารส่ วนใหญ่ คือ 2-3 ท่าน ร้อยละ 57.5 และประเภทการชาระเงินส่ วนใหญ่อยู่ในรู ปแบบเงินสด
ร้อยละ 68 2) ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์ โค้ด พบว่า ทัศนคติมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน
คิวอาร์ โค้ด ในด้านทัศนคติ ต่อการใช้งาน พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลคือ การรับรู ้คุณประโยชน์ การรับรู ้ความสามารถ
ของตนเอง อิทธิ พลทางสังคม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ความง่ายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้
งานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โมเดลสมการโครงสร้างสามารถอธิ บายผลของความตั้งใจในการใช้คิวอาร์ โค้ดใน
ร้านอาหารได้ร้อยละ 59.3
คาสาคัญ: คิวอาร์โค้ด 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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
นวัตกรรมเป็ นสิ่ งหนึ่งที่ถูกยอมรับโดยกว้างขวางถึงปัจจัยหลักในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตทั้งในระดับ
องค์กรและระบบเศรษฐกิ จ (Garud, 2013) ประโยชน์ของนวัตกรรมสามารถจาแนกออกเป็ นด้านการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการบริ หารจัดการภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม
นวัตกรรมนามาพร้อมความเปลี่ยนแปลง ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องมองเห็นความสาคัญและปรับใช้ให้เหมาะสม
กับธุรกิจ มิฉะนั้นธุรกิจอาจสู ญเสี ยประสิ ทธิภาพในการแข่งขัน ในทางกลับกันนวัตกรรมมอบโอกาสทางธุรกิจใน
การสร้างตลาดและขยายฐานลูกค้าเช่นเดียวกัน
ภาคธุ รกิจร้านอาหารและเครื่ องดื่มมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากรายงาน
การวิเคราะห์ของ Wongnai (2019) พบว่า ประเทศไทยมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนพานิชย์จานวน 320,000 ร้านค้า
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 26.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ร้านอาหารในปัจจุบนั อยูใ่ นภาวะการแข่งขันที่สูง
การสร้ างความแตกต่างด้านผลิ ตภัณฑ์และประสบการณ์ เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยที่ช้ ี ขาดถึ งความอยู่รอด
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การสั่งอาหารและชาระเงิ นผ่านคิวอาร์ โค้ด การจองโต๊ะล่วงหน้าผ่าน
แอปพลิเคชัน เป็ นต้น ช่วยให้ร้านอาหารลดต้นทุนในการบริ หารจัดการ เพิ่มความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค และเพิ่ม
รายได้ผา่ นช่องทางการขายออนไลน์ และเป็ นการสร้างคุณค่าสาหรับผูบ้ ริ โภค
จากการค้นคว้าและวิจยั พบว่า งานวิจยั ในด้านการยอมรั บเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดในการสั่งอาหารใน
ร้านอาหารยังมีปริ มาณน้อย หนึ่งในงานวิจยั ที่พยายามทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคในร้านอาหารต่อการใช้งานการสั่ง
อาหารผ่านแท็บแล๊ต พบว่า การรับรู ้คุณประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ และความเข้ากันได้กบั วิถี
ชี วิต ส่ ง ผลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความตั้ง ใจในการใช้ง าน (Suarez, 2018) งานวิ จัย นี้ เป็ นไปเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ
การยอมรั บเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดในร้ านอาหารพื้นที่ กรุ งเทพมหานครและพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ผลของ
การวิจัยจะช่ วยขยายขอบเขตด้านทฤษฏีและทางบริ หารเพื่อให้ผูป้ ระกอบการนาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีไปประยุกต์และต่อยอดทางธุรกิจ
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเข้ารับประทานอาหารในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้ ง านคิ ว อาร์ โ ค้ ด ในร้ า นอาหารในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฏีจานวนมากในรอบทศวรรษที่ผา่ นมาพยายามอธิ บายการยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ ริ โภค เริ่ มต้น
จากทฤษฏี ก ารตอบสนองอย่ า งมี เ หตุ ผ ล (Theory of Reasoned Action) โดย Fishbein (1979) ทฤษฏี ก ารแพร่
นวัตกรรม Roger (1983) ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ทางปัญญาเชิงสังคม Bandura (1986) แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model) ของ David (1989) ดังภาพที่ 1 และทฤษฏี การยอมรั บและการใช้เทคโนโลยี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ Venkatesh และคณะ (2003) เป็ นต้น แต่
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักสาคัญสองประการ
คือ การรั บรู ้ คุณประโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถึ ง การรั บรู ้ ระดับปั จเจกบุคคลในการเชื่ อว่าระบบใด
ระบบหนึ่งช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานของเขาเหล่านั้นได้ อีกปั จจัยหนึ่งคือ การรับรู ้การใช้งานง่าย หมายถึง
การรับรู ้ระดับปั จเจกบุคคลในการเชื่ อว่าระบบใดระบบหนึ่ งสามารถทาได้โดยปราศจากความพยายามทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ (Davis, 1985) จากงานวิจยั ของ Davidและคณะ (1989) พบว่า ความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่าง
การรับรู ้คุณประโยชน์ต่อความตั้งใจในการใช้งาน เช่นเดียวกับความง่ายในการใช้งาน
แม้ว่าปัจจัยภายในด้านการรับรู ้คุณประโยชน์และการใช้งานง่ายจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน แต่
ว่าปั จจัยภายนอกนับว่ามีส่วนสาคัญเช่นเดียวกัน ดังงานวิจยั ของ Venkatech และคณะ (2003) อธิ บายถึงข้อจากัด
ของแบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี ด้ ัง เดิ ม ส่ ง ผลต่ อ มาให้ มี ก ารน าเอาปั จ จัย ภายนอก อาทิ การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง และอิทธิพลทางสังคม มาอธิบายทัศนคติและความตั้งใจในการใช้งาน
อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ระดับการรับรู ้ของปัจเจกบุคคลถึงความสาคัญของผูอ้ ื่นที่มีผลต่อการใช้งาน
ระบบใหม่ๆ (Venkatesh et al., 2003) อ้างอิงถึง Gao และคณะ (2018) พบว่า อิทธิ พลทางสังคมส่ งผลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์ โค๊ดในการชาระเงินในประเทศจีน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Handarkho (2019)
พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลทางอ้อมต่อการยอมรับการชาระเงินผ่านสมาร์ทโฟนในร้านสะดวกซื้อ
การรับรู ้ความสามารถของตนเองถูกพบในแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีส่วนขยาย ปั จจัยดังกล่าว
ตรวจวัดระดับความสามารถที่ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ของงานนั้นๆ (Venkatech et al., 2003)
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Chan และ Lu (2004) พบว่ า การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองมี ผ ลทางตรงต่ อ
ความตั้งใจในการยอมรับการชาระเงินผ่านสมาร์ทโฟน
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
การรับรู ้คุณประโยชน์ การง่ายต่อการใช้งาน อิทธิ พลทางสังคม การรับรู ้ความสามารถของตนเองส่งผล
ต่อทัศนคติการใช้งาน การง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อการรับรู ้คุณประโยชน์ ทัศนคติส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์โค้ด
ในร้านอาหารพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่เข้ารับประทานอาหารในร้านอาหารและใช้คิวอาร์ โค้ดในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีสะดวกโดยใช้โปรแกรม G*Power 3.0.1.0 ได้จานวน 200 ตัวอย่าง เป็ นเครื่ องมือในการคานวน ด้วยระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นลักษณะเลื อกตอบ
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้ารับประทานอาหารในร้านอาหาร เป็ นลักษณะ
เลือกตอบ จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับปั จจัยที่ มีผ ลต่อ ความตั้งใจในการใช้คิ วอาร์ โ ค้ด ประกอบด้วย
ข้อ ค าถามด้านการรั บ รู ้ คุ ณประโยชน์ 3 ข้อ ด้านความง่ ายในการใช้ง าน 3 ข้อ ด้านอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม 4 ข้อ
ด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง 3 ข้อ ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน 3 ข้อและด้านความตั้งใจในการใช้งาน
2 ข้อ รวมทั้งหมด 21 ข้อ นาแบบสอบถามไปตรวจสอบจานวน 30 ตัวอย่างเพื่อให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาค
(Cronbach’s alpha) พบว่ าอยู่ร ะหว่ าง 0.70-0.90 ซึ่ ง ผ่านเกณฑ์ 0.60 และตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา
โดยใช้ IOC (Index of Item)
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ ทาการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานคิวอาร์ โค๊ดในร้านอาหาร โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ ไ ปยัง ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยสั ง คมเฟซบุ๊ ก ผ่า นการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ไ ปยัง กลุ่ ม ผูใ้ ช้ง าน
คิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร ระยะเวลาการเก็บข้อมูลมิถุนายน-พฤศจิกายน 2563
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากได้รับแบบสอบถาม นาแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อหาค่าทางสถิติและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิ ติเ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาข้อมูลทั่วไปของกลุ่ มตัว อย่ า ง
วิเคราะห์ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดให้อยูใ่ น
องค์ประกอบเดียวกันส่งผลให้ตวั แปรลดลง
3. การทดสอบปั จจัยด้วยการวิเคราะห์ โครงสร้ างกาลังน้อยที่ สุดเชิ ง ส่ วน (Partial Least Square
Structural Equation Modeling; PLS) เพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรแผงภายนอกที่มีผลต่อตัวแปรแฝงภายใน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 (α = .05) เป็ นเกณฑ์ในการยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐาน

5. ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 59 ช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 สถานะโสด
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.5 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 132 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66 รายได้ประมาณ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความถี่ในการเข้ารับประทานอาหารทุก
วัน จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 ประเภทของร้านอาหารที่รับประทานเป็ นร้านอาหารทัว่ ไป จานวน 129 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 64.5 ความถี่ ในการสั่งอาหารออนไลน์ทุก 3 เดื อน จานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.5 การเข้า
รับประทานอาหารส่วนใหญ่ 2-3 ท่าน จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5 ช่องทางการชาระเงินส่วนใหญ่เป็ นเงิน
สด จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 การใช้คิวอาร์โค๊ดส่วนใหญ่ที่จุดชาระเงิน จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 53
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
ตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักตัวแปร ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปร ค่าความเชื่อมัน่ ขององค์ประกอบ ความตรงเชิงเหมือน
ตัวแปรแฝง
การรับรู้
คุณประโยชน์
ความง่ายในการ
ใช้งาน

ตัวแปรสังเกต

ค่าน้าหนัก

VIF

PU1
PU2
PU3
PEOU1
PEOU2
PEOU3

0.907
0.925
0.857
0.909
0.938
0.888

3.02
3.337
1.908
2.881
3.387
2.45
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ค่ าความ
เชื่ อมั่น (α)

ค่าความเชื่ อมั่นของ
องค์ ประกอบ (CR)

ความตรงเชิง
เหมือน (AVE)

0.878

0.925

0.804

0.899

0.937

0.831
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปรแฝง

อิทธิพลทางสังคม
การรับรู้
ความสามารถของ
ตนเอง
ทัศนคติต่อการใช้
งาน
ความตั้งใจในการ
ใช้งาน

ตัวแปรสังเกต

ค่าน้าหนัก

VIF

SI1
SI2
SI3
SI4
SE1
SE2
SE3
ATT1
ATT2
ATT3
BI1
BI2

0.742
0.820
0.793
0.682
0.884
0.872
0.635
0.923
0.938
0.930
0.944
0.920

1.662
1.812
1.535
1.269
1.875
1.969
1.187
3.075
3.925
3.581
2.217
2.217

ค่าความ
เชื่ อมั่น (α)

ค่าความเชื่ อมั่นของ
องค์ ประกอบ (CR)

ความตรงเชิง
เหมือน (AVE)

0.757

0.846

0.580

0.722

0.844

0.648

0.923

0.951

0.866

0.851

0.930

0.870

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การวัด ดังนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของแต่ ล ะตัวแปรสั ง เกตมี ค่ าระหว่ าง 0.635 – 0.944 ซึ่ ง มี บ างตัว แปรที่ ไ ม่ ผ่า นเกณฑ์ข้ นั ต่ า 0.7 (Götz, LiehrGobber, & Krafft, 2010) แต่เมื่ อพิจารณาค่าที่ ได้จากความตรงเชิ งเหมื อน (Average Variance Extracted :AVE)
ของแต่ละตัวแปรแล้วพบว่ามีค่ามากกว่า 0.50 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) จึงนับได้ว่าตัวแปรเหล่านี้
สะท้อนถึงความสัมพันธ์กนั ภายในเป็ นอย่างดีและสามารถอธิ บายรู ปแบบการวัดในองค์ประกอบของตนได้เป็ น
อย่างดี ค่าอัลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha) มี ค่าระหว่าง 0.722 – 0.923 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 0.60 (Götz, LiehrGobber, & Krafft, 2010) ค่ า ความเชื่ อ มั่น ขององค์ประกอบ (Composite Reliability :CR) มี ค่ าระหว่ าง 0.844 –
0.951 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 0.70 (Götz, Liehr-Gobber, & Krafft, 2010) ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ต้อง
มีการทดสอบภาวะร่ วมเส้นตรงพหุของตัวแปรสังเกตที่จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กนั เองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยพิจารณาจากค่าปั จจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor :VIF) ควรมีค่าต่ากว่า 5.00
(Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017) ซึ่ งเมื่อพิจารณาตารางที่ 1 พบว่า ค่าปั จจัยการขยายตัวของความแปรปรวนอยู่
ระหว่าง 1.187 – 3.925 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด หมายความว่า โมเดลสมการโครงสร้างสาหรับการวิจยั ครั้ง
นี้ไม่เกิดปัญหาภาวะร่ วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
Path
Coefficient (β)
H1
รับรู ้คุณประโยชน์ -> ทัศนคติ
0.339
H2
ง่ายต่อการใช้งาน -> ทัศนคติ
0.142
H3
อิทธิพลทางสังคม -> ทัศนคติ
0.226
H4
รับรู ้ความสามารถของตนเอง - >ทัศนคติ
0.242
H5
ง่ายต่อการใช้งาน -> รับรู ้คุณประโยชน์
0.749
H6
ทัศนคติ -> ความตั้งใจในการใช้งาน
0.770
*P-Value < 0.05

t-value
4.487
1.929
3.839
2.856
20.793
25.068

p-value ผลการทดสอบ
*0.000
ยอมรับ
0.054
ไม่ยอมรับ
*0.000
ยอมรับ
*0.004
ยอมรับ
*0.000
ยอมรับ
*0.000
ยอมรับ

แผนภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างกาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน แสดงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการใช้งานคิวอาร์โค๊ดในร้านอาหาร
จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานอธิ บายระดับความ
ตั้ง ใจในการใช้ง านคิ ว อาร์ โ ค้ด ในร้ า นอาหารได้ร้ อ ยละ 59.3 (R2= 0.593) ซึ่ งอยู่ ใ นระดับ สู ง และการรั บ รู ้
คุณประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน อิทธิ พลทางสังคม และการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ร่ วมกั นอธิ บาย
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ทัศ นคติ ต่ อ การใช้ ง านได้ร้ อ ยละ 65.2 (R2= 0.652) และความง่ า ยในการใช้ ง าน สามารถอธิ บ ายการรั บ รู ้
คุณประโยชน์ได้ร้อยละ 56.2 (R2= 0.562)

6. อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานที่มีต่อทัศนคติต่อการใช้งาน พบว่า การรับรู ้คุณประโยชน์ อิทธิ พลทางสังคม
และการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองมีผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชญาภรณ์ คุม้ ถิ่นแก้ว (2562) เกี่ยวกับการรับรู ้คุณประโยชน์มีผลต่อการใช้คิวอาร์โค้ดในการชาระเงิน
และ Patil (2020) ที่ทาการศึกษาการยอมรับการชาระเงินผ่านสมาร์ทโฟนในกลุ่มผูบ้ ริ โภคในประเทศอินเดีย พบว่า
อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมส่ ง ผลอย่า งยิ่ ง ต่ อ ทัศ นคติ ก ารรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โ ภค ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการจ าเป็ นต้อ งจัด สรร
งบประมาณและบุคคลากรเพื่อสร้างการรับรู ้ในวงกว้าง อย่างไรก็ตามจากวิจยั นี้ พบว่า ความง่ายในการใช้งาน
ไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่ อการใช้งาน แตกต่างจากงานวิจยั ก่อนหน้า อาทิ งานวิจยั ของชานาญ เงินดี (2562) พบว่า
ความง่ายเป็ นปั จจัยสาคัญในการทาให้ผใู ้ ช้งานเลือกใช้บริ การชาระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด ในร้านมนต์นมสด สาขา
เชี ยงใหม่ เมื่ อพิจารณาความง่ายในการใช้งานคิวอาร์ โค้ดไม่ส่งผลต่อทัศนคติ ต่อการใช้งาน เนื่ องจากบุคคล
โดยทัว่ ไปคุน้ เคยและเข้าใจการใช้งานคิวอาร์โค้ดเป็ นอย่างดี

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เน้นการชาระเงินสดและบัตรเครดิตในสัดส่ วนที่สูง ดังนั้น
การส่งเสริ มคิวอาร์โค้ดให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นควรทาควบคู่ไปกับช่องทางดังกล่าว โดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆที่
ส่ งผลต่อทัศนคติ อาทิ การรับรู ้ คุณประโยชน์ อิทธิ พลทางสังคม และการรับรู ้ ความสามารถของตนเอง เป็ นส่ วน
ช่วยให้ผใู ้ ช้งานมีทศั นคติเชิงบวกและนาไปสู่การใช้งานจริ งในที่สุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ความง่ายในการใช้งานมิได้ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งานคิวอาร์ โค้ดในร้านอาหาร เป็ นที่น่า
สังเกตว่าในหลากหลายงานวิจยั ก่อนหน้าพบ ความง่ายในการใช้งานเป็ นปั จจัยหลักในการยอมรับเทคโนโลยี
ดังนั้นควรทาการวิจยั ในด้านอื่นเกี่ยวกับการประยุกต์คิวอาร์ โค๊ด เช่น การชาระเงิน การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานดังกล่าว
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอร์ เน็ตและรัฐบาล การตระหนักรู ้ใน
บริ การสาธารณะ คุณภาพของบริ การสาธารณะและความน่าเชื่อถือที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Service) ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด
ที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ และความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่เคยใช้บริ การ
รั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ และพักอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 150 คน และสถิ ติเชิ งอนุ มานที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความไว้วางใจในรัฐบาล คุณภาพของบริ การสาธารณะ และความน่ าเชื่ อถือ โดยร่ วมกันพยากรณ์ความพึง
พอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครได้ คิดเป็ นร้อยละ 83.7 ในขณะที่
ปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ต การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะ, คุณภาพของบริ การสาธารณะ
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
หน่วยงานภาครัฐทัว่ โลกได้คานึงความสาคัญในการให้บริ การธุรกรรมออนไลน์ และกระบวนการต่างๆ
ระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ ภาครัฐกับภาคเอกชน ภาครัฐกับภาคประชาชน รวมถึงภาครัฐกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ (Lavanya & Gayatri, 2015) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่ งการให้บริ การ
ดังกล่าวนั้นเรี ยกว่า บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (E-government Service) โดยเป็ นการให้บริ การของภาครัฐแก่
ประชาชนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ เช่ น บริ การยื่นภาษีออนไลน์ ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ อบรมใบขับขี่
ออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล บริ การพร้อมเพย์ และการให้บริ การข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เป็ นต้น เพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงบริ การของภาครัฐ เสริ มสร้างความโปร่ งใสของการดาเนินงานของภาครัฐ และสนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนมากขึ้น (Alawneh, Al-Refai, & Batiha, 2013) ซึ่ งจากผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-government Development Index) ปี พ.ศ. 2563 ขององค์การสหประชาชาติ จานวน193 ประเทศทัว่ โลก พบว่า
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 57 จากเดิมได้อนั ดับที่ 73 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ดีข้ ึน 16 อันดับ (สานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทลั , 2563) จากการจัดอันดับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาบริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ทิศทางที่ดีข้ ึนอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยังคงถือว่า อยู่ในอันดับที่ น้อยกว่าอีกหลายประเทศทัว่ โลก ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสาคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริ หารงานและการให้บริ การ อันเป็ น
ปัจจัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่รัฐบาลดิจิทลั อย่างแท้จริ ง (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั , 2563)
นอกจากนี้ ในส่ ว นของดั ช นี ก ารมี ส่ ว นร่ วมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Participation Index: EPI) ที่ เ ป็ น
การประเมิ นแนวทางการใช้เครื่ องมื อดิ จิทัลในการส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมจากภาคประชาชนในการกาหนด
ทิ ศทางการทางานของภาครัฐ พบว่า ภาครั ฐไทยมี การเปิ ดช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อรับฟั งความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมากขึ้น ทั้งในการร้องเรี ยน กาหนดนโยบาย ร่ างกฎหมาย และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
และการจัดซื้ อจัดจ้าง ส่ งผลให้ประเทศไทยมีอนั ดับสู งขึ้นมากเช่นเดียวกัน โดยขึ้นจากอันดับที่ 82 เมื่อปี 2561
มาอยูอ่ นั ดับที่ 51 ในปี 2563 โดยประเทศไทยยังคงครองอันดับที่ 3 ของประเทศอาเซียนรองจากสิ งคโปร์ ซึ่งจัดอยู่
อันดับที่ 6 และมาเลเซี ย อันดับที่ 29 (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั , 2563) จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนนั้น เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างความโปร่ งใสและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั
หน่วยงานภาครัฐ การที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในทั้งในการแสดงทัศนคติ การกาหนดนโยบาย และ
การทางาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งถือว่า การนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่ วมนั้น เป็ นมิติที่สาคัญมากของรัฐบาล (United Nations, 2018) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
(Satisfaction) ในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน
นอกจากนี้ ทัว่ โลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid –
19) ที่มีการระบาดครั้งใหญ่ (World Health Organization, 2020) โดยประเทศไทยได้มีการประกาศสถานการณ์
ฉุ กเฉิ น (สานักนายกรัฐมนตรี , 2563) ส่ งผลกระทบให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้บริ การหรื อทาธุรกรรม
กับ ทางภาครั ฐ ได้ชั่ว คราว ทั้ง นี้ จากสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง แนวทางและทิ ศ ทางการพัฒ นารั ฐ บาล
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารรั ฐ บาลอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง
โดยปัจจุบนั หลายหน่วยงานของภาครัฐมีการให้บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เช่น กรมการขนส่ง
ทางบกมีการจัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ (E-learning) กรมสรรพากรมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการยื่น
แบบชาระภาษีออนไลน์ หรื อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทยที่ให้บริ การข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอันเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถแจ้งเบาะแสข่าวปลอมทางหน้าเว็บไซต์ดงั กล่าวได้ เป็ นต้น จากข้อมูลข้างต้น
นั้น แสดงให้เห็ นว่า หน่ วยงานต่างๆ ของภาครัฐไทยได้มีการนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนินการและช่วยพัฒนาการให้บริ การแก่ประชาชนได้หลากหลาย
จากงานวิ จัย ที่ ผ่า นมาพบว่ า ทัศ นคติ (Attitude) ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ การ (อัญ ชฎา
สายสนั่น ณ อยุ ธ ยา, 2559) และความไว้ว างใจในอิ น เทอร์ เ น็ ต (Trust of Internet) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การยอมรั บ ในการใช้บ ริ การรั ฐ บาลอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ (Kurfali, Arifoglu, Tokdemir, & Pacin, 2017) นอกจากนี้
จากการศึกษาของ Muhammad, Naguib, & Gias (2017) พบว่า ความไว้วางใจในรัฐบาล (Trust of Government) มี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ และมีผลการวิจยั ที่พบว่า การตระหนักรู ้ในบริ การ
สาธารณะ (Awareness of Public Service) คุ ณ ภาพของบริ การสาธารณะ ( Quality of Public Service) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Alawneh et al.,
2013; Santa, MacDonald, & Ferrer, 2019)
ดัง นั้ น ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษา ทัศ นคติ ความไว้ว างใจในอิ น เทอร์ เ น็ ต และรั ฐ บาล
การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะ คุณภาพของบริ การสาธารณะ และความน่าเชื่อถือที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่ หน่วยงานภาครัฐจะสามารถนา
ข้อมูลไปพัฒนาและปรั บปรุ งการให้บริ การรั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ วและตอบสนอง
ประชาชนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักวิจัย นักวิชาการ และผูท้ ี่ สนใจสามารถนาผลของ
การวิจยั ในครั้งนี้ไปเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล การตระหนักรู ้
ในบริ การสาธารณะ คุณภาพของบริ การสาธารณะ และความน่ าเชื่ อถือที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Service) ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดวิจัยในแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่
(1) ทั ศ นคติ ภ ายใต้ แ นวความคิ ด ของ Verkijika & Wet (2018) (2) ความไว้ว างใจในอิ น เทอร์ เ น็ ต ภายใต้
แนวความคิดของ Kurfalı, Arifoglu, Tokdemir & Paçin (2017) (3) ความไว้วางใจในรัฐบาล ภายใต้แนวความคิด
ของ Kurfalı, Arifoglu, Tokdemir & Paçin (2017) (4) การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะ ภายใต้แนวความคิดของ
Alawneh, Al-Refai & Batiha (2013) (5) คุณภาพของบริ การสาธารณะ ภายใต้แนวคิดของ Alawneh, Al-Refai &
Batiha (2013) (6) ความน่ าเชื่ อถือ ภายใต้แนวความคิดของ Santa, MacDonald, & Ferrer (2019) กับตัวแปรตาม
คือ ความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government Service) ภายใต้แนวความคิดของ Santa,
MacDonald, & Ferrer (2019)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ทัศนคติ
(Attitude)

0

ความไว้วางใจในอินเทอร์ เน็ต
(Trust of Internet)
ความไว้วางใจในรัฐบาล
(Trust of Government)

ความพึงพอใจในการใช้
บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(Satisfaction of
E-Government Service)

การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะ
(Awareness of Public Service)
คุณภาพของบริ การสาธารณะ
(Quality of Public Service)
ความน่าเชื่อถือ
(Reliability)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณและเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามปลายปิ ด
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามได้สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่เข้ามาใช้บริ การ
ในหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมขนส่ งทางบก กรมการจัดหางาน และศูนย์
ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ และเคยมี ประสบการณ์ ในการใช้บริ การ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับขนาดตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม G*Power โดยมีค่า
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.1939001 ความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง
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(α) เท่ากับ 0.5 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 6 และอานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงได้
ขนาดตัวอย่างจานวน 115 ตัวอย่าง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างสารองเพิ่มรวมทั้งสิ้นจานวน 150 ตัวอย่าง
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึ ก ษางานวิ จัย ครั้ งนี้ แบบสอบถามเป็ นลัก ษณะที่ มี โ ครงสร้ า งแน่ น อน (Structure-undisguised
Questionnaire) ซึ่ งถู ก สร้ า งขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา และผ่ า นการทดสอบ
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการนานิยามเชิงปฏิบตั ิการและข้อคาถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
3 ท่านพิจารณา จากผลการประเมิน 35 ข้อคาถามในแบบสอบถาม พบว่า ค่าของดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามและวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index) แต่ละข้อคาถามมีค่าตั้งแต่ 0.67 – 1.00 คะแนน และ
มี ค่ าคะแนนรวมเท่ ากับ 0.953 ซึ่ ง มากกว่ า 0.5 แสดงว่ า ค าถามมี ค วามสอดคล้อ งกับ นิ ย ามของตัว แปรและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึ งมี การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ ผ่านการวัด
ความสอดคล้องระหว่างคาถามและวัตถุประสงค์ไปทดลองแจกให้กบั ตัวอย่าง จานวน 40 ชุด และนามาวิเคราะห์
พบว่า คาถามของแต่ละตัวแปรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.899 – 0.967 ซึ่ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ (Nunnally, 1978)
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริ การ ณ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมขนส่ งทางบก กรมการจัดหางาน และศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยหน่ วยงานดังกล่าว เป็ นหน่ วยงานของ
ภาครั ฐที่ ให้บริ การประชาชนในด้านต่างๆ เช่ น บริ การชาระภาษีสาหรั บประชาชนทั่วไปและผูป้ ระกอบการ
บริ การขอใบอนุญาตผูป้ ระกอบการ บริ การต่ออายุใบขับขี่ บริ การจัดหางาน และบริ การจัดทาหนังสื อเดินทาง เป็ น
ต้น และคัดเลือกตัวอย่างที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงตามที่กาหนดคุณลักษณะไว้ ได้แก่ ประชาชนที่เคยใช้บริ การ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูว้ ิจยั จะทาการเข้าไปสอบถามเบื้องต้นด้วยคาถามคัดกรองคุณสมบัติว่า “ท่านเคยใช้
บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่” และทาการเลือกตัวอย่างที่ตอบว่า “เคยใช้บริ การ” เท่านั้น จากนั้นผูว้ ิจยั จึง
ได้ขอความร่ วมมือในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนดสัดส่ วนของจานวน
ตัวอย่างในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการกระจายตัวของตัวอย่าง โดยแบ่งการเก็บตัวอย่างหน่วยงานละ 30 ชุด เท่าๆ กัน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้ใ ช้การวิ เ คราะห์ สถิ ติเ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ การหาค่ าร้ อ ยละ (Percentage)
การแจกแจงจานวน (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้ น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ
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34.0 มี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ระดับ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 74 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 49.3 ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.0 มีรายได้ 55,001 บาทขึ้นไป จานวน 47 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.3 มีความถี่ในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 และ
บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานถี่มากที่สุด คือ บริ การพร้อมเพย์ จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.7
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ คุณภาพของบริ การสาธารณะ (Sig. = 0.000) ความน่าเชื่อถือ (Sig. = 0.027) และความไว้วางใจ
ในรัฐบาล (Sig. = 0.041) โดยที่คุณภาพของบริ การสาธารณะ (ß = 0.536) มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (ß = 0.172) และความไว้วางใจในรัฐบาล
(ß = 0.158) ตามลาดับ ส่วนทัศนคติ (Sig. = 0.067) ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ต (Sig. = 0.111) การตระหนักรู ้ใน
บริ การสาธารณะ (Sig. = 0.630) ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารรั ฐ บาลอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ สัมประสิ ทธิ์การกาหนด R2 = 0.837 แสดงให้เห็นว่า ด้านความไว้วางใจ
ในรัฐบาลด้านคุณภาพของบริ การสาธารณะ และด้านความน่าเชื่อถือมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้ อยละ 83.7 ที่ เหลื ออีกร้ อยละ 16.3 เป็ นผล
สื บเนื่องจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้นามาศึกษา
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยเชิงพหุ
ปัจจัย

b
ค่าคงที่
0.114
ทัศนคติ
-0.099
ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ต
0.125
ความไว้วางใจในรัฐบาล
0.157
การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะ 0.040
คุณภาพของบริ การสาธารณะ
0.080
ความน่าเชื่อถือ
0.082

ความพึงพอใจในการใช้ บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
S.E.
0.198
0.054
0.078
0.076
0.084
0.080
0.082

ß
-0.076
0.119
0.158
0.036
0.536
0.172

t
0.578
-1.845
1.606
2.065
0.483
7.364
2.237

Sig. Tolerance VIF
0.564
0.067
0.676 1.479
0.111
0.207 4.838
0.041* 0.194 5.151
0.630
0.210 4.752
0.000* 0.215 4.647
0.027* 0.194 5.152

R2 = 0.837, F= 122.242,*p<0.05

6. อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ตและรัฐบาล การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะ
คุ ณ ภาพของบริ ก ารสาธารณะและความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในก ารใช้ บ ริ ก ารรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลสรุ ปมาเชื่อมโยงกับงานวิจยั ของทฤษฎี
และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
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ทัศ นคติ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนผูใ้ ช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
กลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่อยู่ระหว่างเจเนอเรชั่นเอกซ์ (Gen X) และเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer)
โดยจากการสารวจพบว่า กลุ่มเหล่านี้ มกั มีทศั นคติต่อการใช้งานบนอินเทอร์ เน็ตน้อยกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่น วาย
(Gen Y) และเจเนอเรชั่นแซด (Gen Z) (สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2561) จึงส่ งผลให้ทศั นคติ
ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยผลการวิจัยครั้ งนี้ ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา (2559) ซึ่ งพบว่า ทัศนคติส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ และ
งานวิจยั ของ ธนากร สมรรคเสวี (2558) ที่พบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ตไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากประชาชนผูใ้ ช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอกซ์และเบบี้ บูมเมอร์ โดยจากการสารวจพบว่ า
กลุ่มบุคคลในช่วงอายุดงั กล่าวมักไม่มนั่ ใจว่า การให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีความปลอดภัยหรื อ
สามารถปกป้ อ งข้อ มู ล ส่ วนตัว ของผูใ้ ช้บริ การอิน เทอร์ เน็ ต ได้อ ย่างสมบู รณ์ (สานักงานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2561) โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรากร เลิศสุ ภนิมิตต์ (2557) ซึ่ งพบว่า
ปั จ จัย ความไว้ว างใจมี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ บ ริ โภค และงานวิ จัย ของ Kurfali et al. (2017) ที่ พ บว่ า
ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ความไว้ว างใจในรั ฐ บาลมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ การรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ข อง
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากประชาชนผูใ้ ช้บริ การรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ไว้วางใจในการใช้บริ การของภาครัฐ และมีความเชื่อว่า ภาครัฐจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
เป็ นลาดับแรก ดังนั้น จึงมีความไว้วางใจในความสามารถในการให้บริ การของหน่ วยงานต่างๆ ของหน่ วยงาน
ภาครัฐผ่านระบบเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Alawneh et al. (2013)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจยั
ของ Muhammad et al. (2017) ที่พบว่า ความไว้วางใจในรัฐบาลมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์
ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากประชาชนผูใ้ ช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอกซ์และเบบี้ บูมเมอร์ โดยจากการสารวจพบว่ า
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ของประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่คล่องตัวนักหากเทียบกับกลุ่มอื่ นๆ จึงอาจ
ส่ งผลให้ไม่ได้เกิดคานึงถึงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์หรื อการมีอยู่ของบริ การสาธารณะผ่านระบบรัฐบาล
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ม ากนัก โดยประชาชนกลุ่ ม ดัง กล่ าวอาจให้ ความส าคัญกับ ปั จจัยอื่ น ๆ โดยผลการวิ จัยครั้ งนี้
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alawneh et al. (2013) ที่ พบว่า การตระหนักรู ้ ในบริ การสาธารณะมี อิทธิ พลต่ อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
คุณภาพของบริ การสาธารณะมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานให้บริ การของหน่ วยงานภาครั ฐผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ความคาดหวัง ว่ า
หน่ วยงานภาครัฐจะสามารถให้ขอ้ มูลการบริ การที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงสามารถทาธุ รกรรมผ่านระบบ
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อิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Alawneh et al.
(2013) ซึ่ งพบว่า คุณภาพของบริ การสาธารณะมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์
รวมถึงงานวิจยั ของอัครเดช ปิ่ นสุ ข และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ซึ่ งพบว่า คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ความน่ าเชื่ อถื อมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากประชาชนที่ใช้บริ การอิเล็กทรอนิ กส์ ของ
หน่วยงานภาครัฐส่ วนใหญ่มีความเชื่อถือในกระบวนการดาเนินงานที่ถูกต้องเป็ นไปตามความคาดหวังทุกครั้งที่
ใช้บริ การ รวมถึงมีความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ Santa et al., (2019) ซึ่ งพบว่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิ กส์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนภัทร จอมแก้ว (2560) ที่ พบว่า ความน่ าเชื่ อถื อมี อิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกูเกิล (Google)

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า คุณภาพของบริ การสาธารณะมี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บ ริ การรั ฐ บาลอิเ ล็กทรอนิ กส์ ของประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร มากที่ สุ ด ดัง นั้น หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ผูใ้ ห้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านคุณภาพของบริ การสาธารณะ โดยการพัฒนา
ระบบการให้บริ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีความสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา และใช้
งานง่าย ซึ่ งทาให้ประชาชนผูใ้ ช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์สามารถทาธุ รกรรมต่างๆ ของภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(2) ปั จจัยรองอันดับสอง คือ ความน่ าเชื่ อถือมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์ ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น หน่ วยงานภาครั ฐผูใ้ ห้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์
ควรให้ความสาคัญในปั จจัยด้านความน่ าเชื่ อถื อของระบบบริ การอิเล็กทรอนิ ก ส์ ต่างๆ ของหน่ วยงานภาครัฐ
โดยการแสดงข้อมูลการให้บริ การอิเล็กทรอนิ กส์ที่ถูกต้องทุกครั้งที่ประชาชนใช้บริ การ มีการให้บริ การตรงกับ
ความคาดหวังของประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี
(3) ปั จจัยรองอันดับสาม คือ ความไว้วางใจในรัฐบาลมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร ดัง นั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ผู ้ใ ห้ บ ริ การรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิ กส์ ควรให้ความสาคัญในการสร้ างความไว้วางใจในรั ฐบาล โดยการพัฒนาระบบการให้บ ริ การ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของหน่ วยงานภาครัฐให้มี การดาเนิ นงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย รวมถึ ง หน่ วยงาน
ภาครัฐควรให้บริ การโดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญสู งสุ ดแก่ประชาชน และคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็ น
ลาดับแรกก่อนทุกเรื่ อง ซึ่งนาไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของภาคประชาชน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจควรศึกษาเฉพาะเจาะจงประเภทของบริ การภาครัฐในประเทศ
ไทย เช่น บริ การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ บริ การจองคิวทาบัตรประชาชนออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์
การวิจยั เชิ งลึกเจาะจงเฉพาะรายประเภทของการให้บริ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของหน่วยงานภาครัฐ และ
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เป็ นประโยชน์ต่อการนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งการให้บริ การและสร้างความพึงพอใจในการใช้บริ การรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในประเภทต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(2) ผูท้ ี่สนใจควรศึกษาเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยจาแนกตามเจเนอเรชัน่ เนื่องจาก ผูบ้ ริ โภค
แต่ละเจเนอเรชั่นอาจมีพฤติกรรมในการใช้บริ การรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรั ฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ และได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐหรื อหน่วยงานภาคเอกชน
ให้สอดคล้องหรื อสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละช่วงอายุ

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ ความไว้วางใจในอินเทอร์ เน็ตและรัฐบาล การตระหนักรู ้ในบริ การสาธารณะ
คุ ณ ภาพของบริ ก ารสาธารณะและความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Service) ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก
ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่ งได้ให้คาแนะนา ความรู ้ และข้อปฏิบตั ิต่างๆ สาหรับ
แนวทางในการดาเนินการวิจยั รวมถึงการตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องในงานวิจยั ตลอดจนแนวทางข้อชี้แนะ
ที่เป็ นประโยชน์ ทาให้งานวิจยั ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี รวมถึงขอบพระคุณอาจารย์
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู ้ให้แก่ผูว้ ิจยั ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถนาความรู ้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงใคร่ ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมาไว้ ณ โอกาสนี้
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เกิดขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของ
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร เรื่ อง เมล็ดถัว่ ลิสง: ข้อกาหนดปริ มาณอะฟลาทอกซิน เป็ นมาตรฐานที่บงั คับใช้ต้งั แต่ พ.ศ.
2560 มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ควบคุ ม การปนเปื้ อนอะฟลาทอกซิ น ในถั่ว ลิ ส งให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ ป ลอดภัย ลดการเกิ ด
โรคมะเร็ งในผูบ้ ริ โภค การศึกษานี้ใช้วิธีประมาณต้นทุนที่เกิดกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภาครัฐและผูป้ ระกอบการ
และผลประโยชน์ที่ผูบ้ ริ โภคตระหนักรู ้ จากการลดความเสี่ ยงของการได้รับสัมผัสสารก่ อมะเร็ งนี้ โดยวัดจาก
ความเต็มใจจ่าย ซึ่ งใช้วิธีใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าวิธีสมมติเหตุการณ์ (contingent valuation method: CVM)
รู ป แบบค าถามปลายเปิ ด (open-ended question) และใช้ Logistic regression ในการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความเต็มใจจ่าย ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนโดยรวมประมาณ 69.73 ล้านบาทต่อปี หรื อประมาณ 6.14 บาทต่อ
กิโลกรัม และเมื่อเปรี ยบเทียบกับความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภค (n=397) ต่อถัว่ ลิสงปลอดภัย 1 กิโลกรัม พบว่า
ผู ้บ ริ โ ภคยิ น ดี จ่ า ยส่ ว นเพิ่ ม ถึ ง 31.87 บาท แสดงถึ ง การให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การจัด การลดการปนเปื้ อนของ
อะฟลาทอกซิ น ในถั่ว ลิ ส ง สู ง กว่ า ภาระที่ เ กิ ดขึ้ นจากการปฏิ บัติ ตามมาตรฐานในผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ดัง นั้น
มาตรฐานบังคับฉบับนี้ยงั คงสามารถดาเนินต่อไปได้
คาสาคัญ: ต้นทุน, ความปลอดภัยอาหาร, มาตรฐานสิ นค้าเกษตร
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ความปลอดภัยอาหารเป็ นประเด็นที่ทวั่ โลกให้ความสาคัญ ภาครัฐของทุกประเทศจาเป็ นต้องมีมาตรการ
ในการกากับดู แลกระบวนการผลิ ตอาหารเพื่ อคุ้มครองความปลอดภัยของประชากรในประเทศ อย่างไรก็ดี
การกาหนดมาตรการการกากับดูแลความปลอดภัยอาหารเพื่อปกป้ องสุ ขอนามัยของผูบ้ ริ โภค อาจส่ งผลให้เกิด
อุปสรรคทางการค้า ซึ่ งอาจส่ งผลต่อเศรษฐกิ จในภาพรวมของประเทศ ในการออกมาตรการของภาครัฐใดๆ
จึงควรมีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย (regulatory impact assessment; RIA) อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายและได้ประโยชน์คุม้ ค่ากับ
ต้นทุนที่สูญเสี ยไป และควรปรับปรุ งแก้ไขหรื อไม่ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการใช้อย่าง
แพร่ หลาย เช่น Food Standards Agency ของสหราชอาณาจักร (2018) สหภาพยุโรป (2020) และประเทศสมาชิก
กลุ่มองค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) (2020)
ส่ วนประกอบหนึ่งในการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย คือการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ดา้ น
ความปลอดภัยอาหาร ซึ่ งองค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO) (2007) ได้ให้คู่มือแนวทางใน
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยอาหารให้ประเทศต่างๆ นาไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นให้
เห็นว่าการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์ดา้ นความปลอดภัยอาหารเป็ นประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจาก
อันตรายที่ เกิ ดกับอาหารมี โอกาสเกิ ด ได้ในทุ กขั้นตอนของห่ วงโซ่ การผลิ ต (production chain) และในแต่ ล ะ
ขั้นตอนมีผเู ้ กี่ยวข้องหลายภาคส่ วน ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของมาตรการด้านความ
ปลอดภัยอาหารจึงเป็ นหัวข้อที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
อาหารของประเทศไทยให้เหมาะสม ใช้ทรัพยากรของภาครัฐทั้งงบประมาณและกาลังคนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ไม่ก่อให้เกิดเป็ นภาระแก่ ภาคเอกชนผูป้ ฏิบตั ิ แต่ยงั คงประโยชน์ในการปกป้ องผูบ้ ริ โภคจากความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการบริ โภคอาหารไม่ปลอดภัย
ในการศึ ก ษานี้ ผู ้วิ จัย มุ่ ง เน้ น ไปยัง มาตรการการควบคุ ม สารพิ ษ จากเชื้ อ รา (mycotoxin) ที่ ชื่ อ ว่ า
อะฟลาทอกซิ น ซึ่ งเป็ นอัน ตรายที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์รุ น แรง ทั้ง ผลต่ อ ระบบภู มิ คุ้ม กัน และ
การก่อให้เกิดมะเร็ ง และผลิตภัณฑ์ที่ ศึกษา ได้แก่ เมล็ดถัว่ ลิสง เนื่ องจากจากรายงานการศึกษาโดยสานักงาน
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (2554) พบว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคไทยนิยมบริ โภค ทาให้
เป็ นอาหารที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงสู ง ด้วยเหตุน้ ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ภายใต้พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสิ น ค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ได้มี ก ฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสิ น ค้า เกษตร ส าหรั บ เมล็ด ถั่ว ลิ ส ง:
ข้อกาหนดปริ มาณอะฟลาทอกซิ น (มกษ. 4702-2557) เป็ นมาตรฐานบังคับ และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 6 มกราคม
2560 ซึ่ งมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก (key stakeholders) ได้แก่ ภาคการผลิตที่ถูกบังคับให้ปฏิบตั ิตาม
ภาครัฐที่กากับดูแล และภาคผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคถัว่ ลิสง
ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ได้มีการบังคับใช้มากกว่า 3 ปี จึงเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินข้อมูลที่
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ ทั้งด้านต้นทุน และด้านประโยชน์ที่ได้รับในการปกป้องผูบ้ ริ โภคจากการปนเปื้ อนของ
สารพิ ษ จากเชื้ อ ราชนิ ด นี้ ว่ า เป็ นไปตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค าดหวัง หรื อ ไม่ หรื อ จ าเป็ นต้อ งมี
การปรับปรุ งข้อกาหนดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยผูว้ ิจยั จะนาแนวทางการประเมินผลประโยชน์และต้นทุน (costbenefit evaluation) เพื่อประเมินความคุม้ ค่าของการบังคับใช้มาตรฐานฉบับนี้ โดยมีขอบเขตเฉพาะการประเมินผล
กระทบของมาตรฐานด้านเศรษฐกิจเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตร เรื่ อง เมล็ดถัว่ ลิสง: ข้อกาหนด
ปริ มาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702-2557)
(2) เพื่อประเมินผลประโยชน์จากการบังคับใช้มาตรฐานสิ นค้าเกษตร เรื่ อง เมล็ดถัว่ ลิ สง: ข้อกาหนด
ปริ มาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702-2557)

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Adinolfi และคณะ (2016) ระบุว่ามาตรการด้านความปลอดภัยอาหารสร้างให้เกิดต้นทุนต่อทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่อยูใ่ นห่วงโซ่อุปทานอาหาร จึงเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งที่การดาเนินการนี้จะต้องยัง่ ยืนได้ นัน่ คือ
ต้นทุนที่เกิดจากการนากฎระเบียบของภาครัฐไปปฏิบตั ิโดยภาคเอกชนมีความสมเหตุสมผล ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัยได้ในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นการประเมินมาตรการความปลอดภัยอาหารด้วยเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์
จึงเป็ นแนวทางที่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในปั จจุบนั ซึ่ งเครื่ องมือเหล่านี้ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) การวัดในรู ปแบบที่ไม่ใช่ตวั เงิน โดยการวัดความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพที่ลดลง (risk-risk analysis) จานวนชีวิตที่
สู ญ เสี ย ลดลง (health-health analysis) (2) การวัด ในรู ป แบบผสม โดยวัด เฉพาะด้านต้น ทุนในรู ปแบบตัวเงิ น
โดยวิธีวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ผ ลของต้นทุน (cost effectiveness analysis; CEA) และ (3) การวัดในรู ปแบบตัวเงิ น
โดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis; CBA) ซึ่ งการประเมิ นต้นทุนของการปฏิ บัติ
สามารถวัดได้จากต้นทุนทางตรงที่เกิดกับผูผ้ ลิตในการพัฒนาเข้าสู่มาตรการความปลอดภัยอาหาร การสู ญเสี ยทาง
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สั ง คมที่ เ กิ ด จากความแตกต่ า งระหว่ า งส่ ว นเกิ ด ผู ้บ ริ โภคและส่ ว นเกิ น ของผู ้ผ ลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากมาตรการ
ความปลอดภัยอาหาร และต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เป็ นต้น ในขณะที่
การประเมินผลประโยชน์สามารถใช้วิธีวดั ต้นทุนการเจ็บป่ วย (cost of illness; COI) ที่ลดลง ซึ่ง COI นี้ครอบคลุม
ทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยตรงและต้นทุ นโดยอ้อม เช่น การสู ญเสี ยรายได้ จากการเป็ นโรคที่เกิดจากอาหาร
หรื ออาจใช้วิธีวดั ความเต็มใจจ่าย (willingness to pay; WTP) ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมใช้ เพื่อวัดมูลค่าที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ใน
การพัฒ นาด้า นความปลอดภัย อาหารให้ ดี ข้ ึ น ซึ่ งอ้า งอิ ง จากความพึ ง พอใจของบุ ค คล และสามารถวัด
การเปลี่ ย นแปลงของสวัส ดิ ก าร (welfare change) ที่ บุ ค คลยิ น ดี จ่ า ยเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง หรื อ ที่ ยิ น ดี จ ะรั บ
(willingness to accept) เมื่อความเสี่ ยงต้องเพิ่มขึ้น
Hessing และคณะ (2018) ได้ใ ช้วิธี ป ระเมิ นต้นทุนและผลประโยชน์จากกฎระเบี ยบความปลอดภัย
อาหาร (Food Safety Modernization Act; FSMA) ของสหรัฐอเมริ กาที่ประกาศใช้เมื่อปี 2011 พบว่าต้นทุนต่อปี
ประมาณ 647.8 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ ซึ่ ง เป็ นต้น ทุ น ที่ เกิ ด จากการน าโปรแกรมพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น (prerequisite
programs) เช่ น การปฏิ บัติ ที่ ดี (Good Manufacturing Practices; GMP) ไปใช้ การอบรมให้ ค วามรู ้ ด้า นความ
ปลอดภัยอาหารแก่พนักงาน การจัดทาระบบควบคุม supplier การทวนสอบระบบการผลิต เป็ นต้น ในขณะที่
คาดการณ์ได้ว่าผลการการนา FSMA มาใช้ สามารถลดการเกิดโรคจากอาหารได้ถึงประมาณ 1,000,000 เหตุการณ์
ต่อปี หรื อคิดเป็ นค่าใช้จ่ายของธุ รกิจประมาณสองพันล้านดอลลาร์ สหรั ฐ นอกจากนี้ การปฏิบตั ิตามมาตรการ
ความปลอดภัยอาหารยังสามารถเพิ่มความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร เสริ มสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี
ให้กบั ธุรกิจอาหารด้วย
อนันต์ ที่ดี และคณะ (2560)ได้ใช้วิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจ่าย (WTP) เพื่อประเมินความยินดีของ
ผูบ้ ริ โ ภคในการซื้ อ นมที่ มี คุ ณ ภาพความปลอดภัย สู ง ขึ้ น กว่ า ราคาตลาด โดยในการศึ ก ษานี้ ใช้วิ ธี ก ารสร้ า ง
สถานการณ์ สมมติ เหตุ การณ์ ให้ ประเมิ นค่า (contingent valuation method: CVM) โดยใช้แ บบสอบถามที่ เก็บ
รวบรวมจากผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่ งการศึกษาของอนันต์ ที่ดี
และคณะ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อเดือนสู ง เพศหญิง โสด และรู ้จกั เครื่ องหมาย Q ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึง
การปฏิ บัติตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ความเต็มใจที่ จะจ่ายสาหรั บนมคุณภาพสู ง ขึ้ น
ประมาณ 28.27 บาทต่อนม 200 มิลลิลิตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับความปลอดภัยอาหาร และ
ยินดีจ่ายเพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
ในปี (2554)ก่อนการกาหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตร เรื่ อง เมล็ดถัว่ ลิสง: ข้อกาหนดปริ มาณอะฟลาทอก
ซิ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้ดาเนิ นโครงการเพื่อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการกาหนด
มาตรฐานนี้เป็ นมาตรฐานบังคับ โดยเปรี ยบเทียบสถานการณ์การกาหนดเกณฑ์ปริ มาณอะฟลาทอกซินระหว่าง 15
µg/kg ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Codex Alimentarius, 2019) และ 20 µg/kg ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 เรื่ อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้ อน ผล
การศึกษาพบว่าทั้งสองสถานการณ์ให้ผลประโยชน์ต่อสังคมไม่ต่า งกันอย่างมีนยั สาคัญ แต่กรณี เกณฑ์ที่เข้มงวด
มากกว่า (15 µg/kg) ทาให้เกิดต้นทุนในการคัดทิง้ ถัว่ ลิสงมากกว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดน้อยกว่า (20 µg/kg) โดยต้นทุน
การตรวจคัดกรองและตรวจคัดเกรดของผูค้ า้ ที่ส่งให้โรงกะเทาะจนถึงขั้นตอนการจาหน่ายมีตน้ ทุนประมาณ 3.26
ล้านบาทต่อปี ต้นทุนของโรงงานแปรรู ป จะมีตน้ ทุนระหว่าง 0.92-4.06 ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยูก่ บั แผนการสุ่มตรวจ
ตัวอย่างถัว่ ลิ สง และมี ต้นทุนการคัดถัว่ ลิ สงที่ไม่ผ่านมาตรฐานอีก 28.04 ล้านบาทต่อปี รวมต้นทุนทั้งหมดอยู่
ระหว่าง 0.92-35.36 ล้านบาทต่อปี แต่ผลประโยชน์ข้นั ต่าวัดจากวิธีวดั ค่าใช้จ่ายด้านความเจ็บป่ วย (cost of illness)
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ซึ่ งประเมินจากผลกระทบด้านสุ ขภาพอนามัยจากจานวนประชากรผูไ้ ด้รับผลกระทบ แล้วประเมินค่าผลกระทบ
เป็ นตัวเงิน ซึ่ งพบว่าต้นทุนของผูป้ ่ วย (COI) อยู่ระหว่าง 174.98 – 2,198.25 ล้านบาทต่อปี จึงสรุ ปว่าการประกาศ
มาตรฐานบังคับจะทาให้สังคมได้ประโยชน์สุทธิระหว่าง 174.06 – 2,162.89 ล้านบาทต่อปี
การศึกษาของ มกอช. (2554) นี้เป็ นการดาเนินการก่อนการมีมาตรฐานบังคับ ต้นทุนและผลประโยชน์
จึ งเป็ นการคาดการณ์ ดังนั้นในปี 2563 ซึ่ งเป็ นปี ที่ มาตรฐานฉบับนี้ ได้บังคับใช้ม าแล้ว 3 ปี ผูว้ ิจัยจึ งเห็ นควร
ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริ งกับผูป้ ระกอบการ ภาครัฐ และผลประโยชน์ที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ เพื่อ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่ งเป็ นข้อมูลสาคัญในการประเมินผลกระทบเชิ ง
นโยบาย (RIA) เพื่อพิจารณาความจาเป็ นในการปรับปรุ งแก้ไขข้อกาหนดของมาตรฐาน มาตรการการบังคับใช้
ต่อไป
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถตั้งสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ มาตรฐานสิ นค้า
เกษตร เรื่ อง เมล็ดถัว่ ลิสง: ข้อกาหนดปริ มาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702-2557)
เป็ นมาตรการบังคับ มีความคุม้ ค่าในการดาเนินการต่อไป
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็ นงานวิจัยเชิ งสารวจ ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลประมาณการผลผลิ ตที่ ผูผ้ ลิ ตต้องคัดทิ้ ง ตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขอใบอนุญาต การตรวจสอบรับรอง การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิ บัติการ เพื่อนามาประเมิ นต้นทุน และสารวจข้อมูลความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคโดยใช้
แบบสอบถาม
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างที่ ใช้ประเมิ นต้นทุนคือผูผ้ ลิ ตเมล็ดถัว่ ลิ สง และหน่ วยงานภาครั ฐที่ กากับดูแล
สาหรับประชากรและตัวอย่างที่ใช้ประเมินความเต็มใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคถัว่ ลิสงและผูท้ ี่ไม่บริ โภคถัว่ ลิสง
เนื่องจากเหตุผลด้านความไม่ปลอดภัยอาหาร ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดตัวอย่างไม่ทราบจานวนประชากร จึงใช้สูตร
การคานวนขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1970) ได้ขนาดตัวอย่างเมื่ อคานวนแล้วจะได้ 384
ตัวอย่าง โดยประมาณแล้วขนาดตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคที่ใช้ศึกษาเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความเต็ม ใจจ่ายของผูบ้ ริ โภคเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่ งแบ่งออกได้
เป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ การบริ โภคถัว่ ลิ สง ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ความคิดเห็นทัว่ ไปและการรับรู ้
เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย อาหารและอะฟลาทอกซิ น และความเต็ม ใจที่ จ ะจ่ า ยส าหรั บถั่ว ลิ ส งที่ ปนเปื้ อนสาร
อะฟลาทอกซินต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยการสอบถามใช้คาถามปลายเปิ ด ภายใต้สถานการณ์ที่สมมติข้ นึ มา
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) แบ่งได้เป็ น
4.4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ กาหนดของมาตรฐาน เพื่อแจกแจงต้นทุนที่ผเู ้ กี่ยวข้องต้องปฏิบตั ิตาม
4.4.1.2 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผา่ นการทาแบบสอบถามออนไลน์
4.4.2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบ่งได้เป็ น
4.4.2.1 ประมาณการผลผลิตที่ผผู ้ ลิตต้องคัดทิ้งตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ค่าต้นทุนที่เกิดขึ้น
จากการขอใบอนุ ญาต การตรวจสอบรั บรอง การสุ่ มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิ บตั ิ การ เพื่อนามา
ประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผูผ้ ลิต โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ มกอช. (2554)
4.4.2.2 ผลการปนเปื้ อนอะฟลาทอกซิ นในถัว่ ลิสงในปัจจุบนั ค่าตรวจวิเคราะห์สารอะฟลาทอกซิ น
ในถัว่ ลิสง ค่าตรวจสอบรับรองตาม มกษ. 4702-2557 ข้อมูลราคาถัว่ ลิสง ข้อมูลการผลิตถัว่ ลิสง ข้อมูลการนาเข้า
ถัว่ ลิสง ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้จากหนังสื อ เอกสารวิชาการของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มกอช. กรมวิชาการ
เกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นต้น
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็ นการบรรยายข้อกาหนดของมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตร เรื่ อง เมล็ดถัว่ ลิสง: ข้อกาหนดปริ มาณอะฟลาทอกซิ น และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก
การบังคับใช้ และการคานวนสถิติค่าเฉลี่ย ความถี่และร้อยละใช้สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
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2. การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณ (quantitative analysis) ซึ่ งแบ่ ง ย่ อ ยออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่
1) การวิเคราะห์ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
มาตรฐาน และ 3) การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มาตรฐาน

5. ผลการวิจัย
จากการประเมินต้นทุนแบ่งออกเป็ นต้นทุนที่เกิดจากผูป้ ระกอบการ ได้แก่ ต้นทุนในการขอใบอนุญาต
(C1) ตรวจวิเคราะห์ถวั่ ลิสง (C2) ต้นทุนการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานที่ผลิต (C5) ค่าแรงงานในการคัดแยก
เมล็ดถัว่ ลิสง (C4) ต้นทุนการสู ญเสี ยผลผลิตถัว่ ลิ สงทั้งจากกระบวนการสุ่ มตัวอย่าง (C3) และที่ตอ้ งคัดทิ้งตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน (C6) และต้นทุนที่เกิดจากภาครัฐ ได้แก่ ต้นทุนในการวิเคราะห์ตวั อย่างถัว่ ลิสงเพื่อกากับ
ดูแลถัว่ ลิสงที่ด่านนาเข้า (C7) และที่จาหน่ายในประเทศ (C8) พบว่า โดยรวมผูป้ ระกอบการและภาครัฐจะมีตน้ ทุน
ประมาณ 69.73 ล้านบาทต่อปี หรื อประมาณ 6.14 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ที่ไม่มีมาตรฐานบังคับ
โดยต้นทุนส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนการสู ญเสี ย ถั่วลิ สงจากการคัดทิ้ งตามข้อ ก าหนดของมาตรฐาน (ร้ อยละ 60)
ค่าแรงงานที่ใช้ในการคัดเมล็ดถัว่ ลิสง (ประมาณร้อยละ 39) และต้นทุนอื่นๆ (ร้อยละ 1 ) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการมีมาตรฐานสิ นค้าเกษตร เรื่ อง เมล็ดถัว่ ลิสง: ข้อกาหนดปริ มาณอะฟลาทอกซิน
รายการ
ต้ นทุนทั้งหมด (Cost)

ต้ นทุนโดยรวมต่ อปี (บาท)
69,731,620.251
ต้ นทุนที่เกิดต่ อผู้ประกอบการ
ค่าใบอนุญาต (C1)
43,000
2
ค่าตรวจวิเคราะห์ (C2)
100,000
การสูญเสี ยจากการสุ่มตัวอย่าง (C3)
137,540
3
ค่าแรงงานที่ใช้ในการคัดถัว่ ลิสง (C4) ค่าการรับรองสถานที่ผลิต (C5)
50,000
การสูญเสี ยถัว่ ลิสงจากการคัดทิ้ง (C6) 68,685,498.75
ต้ นทุนที่เกิดต่ อภาครั ฐ
ค่าตรวจวิเคราะห์ (ถัว่ ลิสงนาเข้า) (C7) 275,000
ค่าตรวจวิเคราะห์ (ถัว่ ลิสงที่จาหน่าย 440,581.50
ในประเทศ) (C8)

ต้ นทุนโดยรวมต่ อกิโลกรัม (บาท)
6.1437
0.0023
0.0054
0.0043
2.42
0.0027
3.68
0.005
0.024

หมายเหตุ 1 ไม่รวมข้อมูลต้นทุนค่าแรงงานมนุษย์ที่ใช้ในการคัดเมล็ดถัว่ ลิสง
2
ไม่รวมข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผูน้ าเข้า
3
คานวนจากข้อมูลอ้างอิงในอดีต (สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554)
การวัดผลประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภคตระหนักรู ้ โดยวัดจากความเต็มใจจ่าย ซึ่ งใช้วิธีใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่าวิธีสมมติเหตุการณ์ (contingent valuation method: CVM) รู ปแบบคาถามปลายเปิ ด (open-ended question)
โดยสอบถามผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคลในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายที่บริ โภคถัว่ ลิสงและผูท้ ี่ไม่ไม่บริ โภคถัว่ ลิสง เนื่องจากเหตุผลด้านความกังวล
ต่ อ ความปลอดภัย อาหาร รวม 394 คน พบว่ า ค่ า ความเต็ม ใจจ่ า ยของกลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ กับ ถั่ว ลิ ส งปลอดภัย
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1 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 31.873 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาถัว่ ลิสง 70 บาทต่อกิโลกรัม และค่าความเต็มใจจ่ายให้กบั
อาหารที่มีส่วนประกอบของถัว่ ลิสงปลอดภัย เพิ่มขึ้น 22.928 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาฐาน 50 บาทต่อหน่วย
การบริ โภค รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับถัว่ ลิสงปลอดภัย 1 กิโลกรัม (WTP1) และอาหารที่มีส่วนประกอบของ
ถัว่ ลิสงปลอดภัย (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
เมื่ อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการในการศึกษานี้ ประมาณ 6.14 บาทต่อกิ โลกรัมต่อปี พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการจัดการความเสี่ ยงเพื่อลดปริ มาณการปนเปื้ อนอะฟลาทอกซิ นมากกว่าต้นทุน
ที่ ผูป้ ระกอบการและภาครั ฐต้องจ่าย ดังนั้น ข้อกาหนดของมาตรการบังคับนี้ ยงั สามารถดาเนิ นการต่อไปได้
โดยอาจยังไม่ตอ้ งปรับปรุ งกระบวนการในขณะนี้ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้มกษ. 4702-2557 และผลประโยชน์ที่ผบู ้ ริ โภค
เต็มใจจ่ายให้กบั ถัว่ ลิสงปลอดภัย
ต้ นทุนโดยรวมที่
เกิดขึน้ การจากบังคับ
ใช้ มาตรฐาน

ความเต็มใจจ่ ายให้
ถั่วลิสงปลอดภัย
1 กิโลกรัม

6.1437 บาทต่อ
กิโลกรัม

เพิ่มขึ้น 31.873 บาท

ความเต็มใจจ่ ายให้
อาหารที่มีถั่วลิสง
ปลอดภัยเป็ น
ส่ วนประกอบ
เพิ่มขึ้น 22.928 บาท

ผลการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนสุ ทธิ
(+,-)

ผลการประเมิน
ความคุ้มค่า

+

คุม้ ค่า

6. อภิปรายผล
การเปรี ยบเทียบต้นทุนที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรฐาน ซึ่งเป็ นต้นทุนที่เกิดจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก
นั่นคือ ผูผ้ ลิตและภาครัฐ จัดว่าเป็ นการลงทุนเพื่อปกป้ องผูบ้ ริ โภคจากการได้รับสัมผัสสารอะฟลาทอกซิ นที่ มี
ผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เห็นได้ว่าต่ากว่าค่าความเต็มใจจ่ายให้ถวั่ ลิสงปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภค
ตระหนักรู ้ถึงความเป็ นอันตรายนี้ และยินดีจ่ายให้ภาครัฐและผูผ้ ลิตในการจัดการให้ถวั่ ลิสงปลอดภัย จึงถือได้ว่า
มาตรการบังคับเรื่ องนี้คมุ้ ค่าต่อการลงทุน และผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
อย่างไรก็ตามการประมาณต้นทุนการสู ญเสี ยถัว่ ลิสงจากการคัดทิ้งตามข้อกาหนดของมาตรฐาน อาจเป็ น
การประเมินที่สูงกว่าความเป็ นจริ ง เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่มีขอ้ มูลปริ มาณการผลิตเมล็ดถัว่ ลิสง จึงได้ใช้ขอ้ มูลการผลิต
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ถัว่ ลิสงทั้งเปลือกจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสมมติว่าปริ มาณถัว่ ลิสงทั้งเปลือกทั้งหมดนามากะเทาะ
เป็ นถัว่ ลิสงเมล็ดแห้ง ทั้งที่ในทางปฏิบตั ิ ถัว่ ลิสงทั้งเปลือกบางส่ วนถูกแปรรู ปเป็ นถัว่ ลิสงต้ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
นอกจากนี้ การสู ญเสี ยถัว่ ลิ สงจากการคัดทิ้งเพื่อให้ได้ผลิ ตผลถัว่ ลิ สงที่ ปลอดภัยตามมาตรฐานนั้น บางส่ วน
สามารถนาไปจาหน่ายต่อเป็ นอาหารสัตว์ได้ หากปริ มาณการปนเปื้ อนเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่ อง กาหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่ อมคุณภาพ หรื ออาจจาหน่ายเพื่อใช้ประโยชน์อื่น เช่น นาไปใช้
เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ ย หรื อวัตถุดิบ สาหรับผลิตไบโอดีเซล ซึ่ งหากมีขอ้ มูลเหล่านี้ จะเป็ นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ต่อผูป้ ระกอบการเพิ่มเติม
เมื่ อเปรี ยบเทียบกับการคาดการณ์ ตน้ ทุน ที่จะเกิ ดกับโรงงานแปรรู ป โดยสานักงานมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรและอาหารแห่ งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2554 ก่อนการบังคับใช้มาตรฐาน ระบุว่าจะมีตน้ ทุนระหว่าง 0.92-35.36
ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับแผนการสุ่ มตรวจตัวอย่างถัว่ ลิ สง ทาให้พบว่าต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจริ งมีแนวโน้มสู งกว่าที่
ประมาณการ เนื่องจากแผนการสุ่ มตรวจตัวอย่างถัว่ ลิสงที่ประมาณการในการศึกษาดังกล่าว กาหนดที่ร้อยละ 50
แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วการสุ่ มตรวจตัวอย่างเป็ นร้ อยละ 100 อีกทั้งยังมีต้นทุนของภาครั ฐที่ ยงั ไม่ได้ประเมินใน
การศึ กษานี้ เช่ น การดาเนิ นการที่ เกี่ ยวข้องกับการสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ และการดาเนิ นการใน
การเจรจาทาข้อตกลงหรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศผูส้ ่ งออกถัว่ ลิสงมายังประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยจาเป็ นต้องนาเข้าถัว่ ลิสงปริ มาณมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริ โภคในประเทศ
การศึ ก ษานี้ ได้ป ระเมิ น ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น การมาตรฐานบัง คับ ฉบับ นี้ จากข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ ง สามารถ
ดาเนินการได้กรณี ที่มีขอ้ จากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจ อย่างไรก็ดีหากสามารถได้ขอ้ มูลปฐม
ภูมิจากผูป้ ระกอบการมาประกอบ จะทาให้การประเมินต้นทุนแม่นยามากขึ้น ดังนั้น หากภาครัฐอาจจาเป็ นต้อง
พิจารณาแนวทางการเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลปริ มาณการผลิต ข้อมูลการคัดทิ้งถัว่ ลิสง ข้อมูลการจัดการถัว่ ลิสงที่คดั
ทิ้ง ข้อมูลแรงงานหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการคัดแยกถัว่ ลิสง ข้อมูลราคาขายจากแหล่งผลิต ตลอดจนข้อมูลการส่ ง
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ที่เกิดขึ้นกับผูผ้ ลิตทั้งหมด ซึ่ งรวมถึง ผูร้ วบรวม ผูบ้ รรจุหีบห่อ และคลังสิ นค้าที่เก็บถัว่ ลิสง
เมล็ด แห้ ง ดิ บที่ ย งั ไม่มี ข้อ มู ลต้นทุน ที่ ชัดเจน นอกจากนี้ ภาครั ฐ ควรเก็ บข้อมู ล งบประมาณการดาเนิ นงานที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบังคับให้ครบถ้วน เช่น การตรวจวิเคราะห์ถวั่ ลิสงนาเข้า โดยผูน้ าเข้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณี
ที่ผูน้ าเข้าไม่สามารถนาเข้าสิ นค้าได้เลย และต้องกักเก็บไว้ที่ด่าน ค่าใช้จ่ายในการทาความเท่าเทียมของระบบ
ตรวจสอบรับรองและการยอมรับผลการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน ระหว่างประเทศ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างและการส่ งวิเคราะห์ห้องปฏิ บตั ิ การ เช่ น การเดิ นทางไป
ราชการต่างจังหวัด ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อมให้ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยเข้าสู่มาตรฐาน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากผลการศึกษาพบว่าการบังคับใช้ มกษ. 4702-2557 มีความคุม้ ค่า จึงยังไม่มีความจาเป็ นใน
การปรับปรุ งข้อกาหนดของมาตรฐาน หรื อมาตรการบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม หากมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
ข้อมูลปฐมภูมิจากข้อมูลต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริ ง (ข้อมูลปฐมภูมิ) กับผูป้ ระกอบการโรงกะเทาะ
ถัว่ ลิ สง ผูร้ วบรวม ผูบ้ รรจุหีบห่ อ และคลังสิ นค้า และข้อมูลปฐมภูมิของงบประมาณที่ มกอช. หรื อ อย. หรื อ
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หน่ ว ยงานอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งใช้ในการกากับดู แ ล จะท าให้ได้ข้อมู ลต้นทุนและผลประโยชน์ ที่ชัดเจนมากขึ้น
สามารถประเมินเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าได้ดียิ่งขึ้น
(2) การศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่าการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์เป็ นเครื่ องมือที่สามารถนามาปรับ
ใช้ในการประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารได้ และเป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ ดังนั้นภาครั ฐ เช่น
มกอช. ที่ มีหน้าที่ในการออกมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารควรพิจารณานาไปศึ กษาและปรั บใช้เพื่อให้
การกาหนดมาตรการที่รัดกุม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) หากมีการศึกษาเพิ่มเติมควรดาเนิ นการสารวจและสัมภาษณ์ผผู ้ ลิต เพื่อใช้ประเมินต้นทุนและ
ผลประโยชน์ นอกจากนี้สาหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งถัดไป
(2) ในการประเมิ นความเต็มใจจ่าย อาจพิจารณาใช้ CVM ที่ เป็ นลักษณะปลายปิ ด เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาข้อมูล WTP ที่กระจายตัวมากเกินไป และควรเน้นการสัมภาษณ์เพื่อทาความเข้าใจกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง ตรงตามเจตนาของแต่ละคาถามในแบบสอบถาม
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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. บทนา
สภาวะเศรษฐกิ จโลกในช่ วงปี พ.ศ. 2561 ถึ งปี พ.ศ. 2562 นั้น นับได้ว่าเป็ นช่ วงเวลาที่ ท้ งั นักลงทุน
และนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจกาลังเข้าสู่ สภาวะถดถอย สาเหตุเนื่องจากสงครามการค้า
หรื อที่เรี ยกว่า Trade War ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของดัชนีหุ้นไทย (SET) ถึงแม้ว่า การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ ยง
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น การเลื อ กลงทุ น ในหุ้ น ก็ ส ามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ ม าก ดั ง ที่ มี ผู ้ที่ ไ ด้ ใ ห้ เ หตุ ผ ล
ของความสาคัญของการลงทุนในหุ้นไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 1. มหาเศรษฐีอนั ดับต้น ๆ ของโลกล้วนแล้วแต่เป็ นเจ้าของหุ้น
2. หุ้นให้ผลตอบแทนย้อ นหลังดี กว่าลงทุนอย่างอื่น 3. แม้จะเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จขึ้นหลายครั้ ง ถ้าเลื อกลงทุน
ในบริ ษทั ที่มีพ้ืนฐานดีอย่างไรก็มี การจ่ายปั นผล 4. ตลาดหุ้นสามารถทาให้เราเป็ นเจ้าของกิ จการได้ ในฐานะ
ผูถ้ ือหุ้น 5. สามารถส่งต่อเป็ นมรดกให้กบั ทายาทเป็ นผูถ้ ือและรับส่งความมัง่ คัง่ จากหุ้นต่อไปได้ (Radars Investor,
2558) ดัง นั้น การท าความเข้าใจเกี่ ย วกับมู ล ค่าของหุ้น สามัญ ถื อ ได้ว่าเป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ มี ผลต่อ ความสาเร็ จ
ในการลงทุน เพื่อประเมินหามูลค่าที่เหมาะสม (intrinsic value) ของหุ้นสามัญไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การลงทุน
(สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2557) ทั้งนี้ การตัดสิ นใจลงทุนจะต้อง
พิจารณาหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นทั้งปั จจัยภายใน หรื อภายนอกของบริ ษทั ที่จะลงทุนอย่างเช่นว่า กระแส
เงิ น สดอิ ส ระที่ เ ป็ นลบนั้น อาจไม่ ไ ด้ห มายความว่ า บริ ษ ัท นั้ น ก าลัง มี ปั ญ หาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เสมอไป
ต้องพิจารณากาไรจากการดาเนิ นงาน หลังหักภาษีร่วมด้วย เพราะหากกาไรจากการดาเนิ นงาน หลังหักภาษี
เป็ นบวก แสดงว่าบริ ษทั มีการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินงานค่อนข้างสู งเพื่อสนับสนุนการเจริ ญเติบโต
ของธุ ร กิ จ (ภาคภู มิ จอมแก้ว , 2550) นอกจากการน าแนวคิ ด ด้านบัญ ชี การเงิ น มาใช้ป ระเมิ น มู ล ค่ าหุ้ น แล้ว
ยังมีการนาแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ที่เรี ยกกันว่า มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือก
ในการประเมินมูลค่าหุ้น โดยหากมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมีค่าเป็ นบวก หมายความว่า กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน
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หลังภาษี มี ค่าสู งกว่าต้นทุนในการจัดหาเงิ นทุน แสดงว่าบริ ษทั ได้สร้ างมูลค่าให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้น ในทางกลับกัน
หากมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมีค่าเป็ นลบ แสดงว่าบริ ษทั ได้ทาลายมูลค่าของผูถ้ ือหุ้นลง (อัญชนา ศิริรักษ์, 2552)
นักลงทุนหรื อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนจึงจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรี ยมความพร้อมในความรู ้ เรื่ องการลงทุน
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น การประเมินราคาที่เหมาะสมของมูลค่าหุน้ ที่สนใจจะลงทุน
ผูล้ งทุนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลในระดับมหภาค ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม
และข้อมูลบริ ษทั แล้วนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษทั จึงเป็ นที่มาของการศึกษา
เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างกระแสเงินสดอิสระ อัตราส่ วนทางการเงิ น และมูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิ จ กับอัตรา
การเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
โดยผลของการวิจยั จะช่วยให้นกั ลงทุนหรื อผูท้ ี่กาลังศึกษาการลงทุน สามารถพิจารณามูลค่าหุ้นที่ควรจะเป็ นได้
และสามารถระบุได้ว่า วิธีการคานวณมูลค่าหุ้นแบบใดจะสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกระแสเงิ น สดอิ ส ระและอัต ราส่ ว นทางการเงิ น กับ มู ล ค่ า เพิ่ ม
เชิงเศรษฐกิจ และอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Market Efficiency Hypothesis)
ตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะเป็ นอิสระ และไม่มี
ความสัมพันธ์กนั กับ การค้นคว้า การวิเคราะห์ข่าวสารที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน และข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อรู ้
กันเพียงคนในวงจากัด ราคาที่ เกิดขึ้นจึงเป็ นราคาที่มีแนวโน้มเข้าสู่ ดุลยภาพ (equilibrium price) ซึ่ งในตลาดที่มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นราคาดุลยภาพคือ มูลค่าที่แท้จริ ง (intrinsic value) ภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้ 1. นักลงทุน
ในหลักทรัพย์มีมากจนไม่มีบุคลใดมี อานาจกาหนดราคาหุ้น และราคาที่เกิดขึ้นจะเป็ นราคาที่มีแนวโน้มเข้าสู่
ดุ ล ยภาพ 2. นัก ลงทุ น มี พ้ื น ฐานในการประเมิ น มู ล ค่ า หุ้ น ไม่ ต่ า งกัน (homogeneous expectation) 3. นักลงทุ น
มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ราคาและข่ า วสารต่ า ง ๆ ของหุ้ น อย่ า งสมบู ร ณ์ (perfect knowledge) 4. ผู ้ล งทุ น ทุ ก คน
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุ ด ณ ระดับราคาความเสี่ ยงหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ด
(Fama, 1970) ดังนั้นแล้ว ทฤษฎีน้ ีจึงมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ในการอธิบายเหตุผลของความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้จากงบการเงิน กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่เป็ น
หลักฐานเชิงประจักษ์
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น
การตัดสิ นใจลงทุนซื้ อ ถือ หรื อขายหุ้น ผูล้ งทุนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมูลในระดับมหภาค ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม และข้อมูลบริ ษทั แล้วนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประเมินมูลค่าหุน้
ของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ที่มีฐานะทางการเงิน และมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดี อาจไม่ใช่บริ ษทั ที่น่าลงทุนเสมอไป
แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาหุ้นที่นกั ลงทุนจะเข้าไปลงทุนในแต่ละขณะด้วย ว่ามีความเหมาะสมและคุม้ ค่าต่อการลงทุน
มากน้อยเพียงใด โดยตัวแปรที่มีส่วนในการกาหนดมูลค่าที่ แท้จริ ง (Intrinsic Value) ของหุ้นสามัญ ได้แก่ มูลค่า
ของสิ น ทรั พ ย์, ความสามารถในการทากาไร และกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ เป็ นมูล ค่าปั จจุบัน ซึ่ ง แนวทาง
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การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญมี 3 วิธี ได้แก่ การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต, การคานวณราคาโดยสัมพัทธ์ และ
การพิจารณามูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557)
แนวคิดเกี่ยวกับอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ตวั เลขในงบการเงินเพื่อหาอัตราส่วน
ระหว่างรายการที่นามาเปรี ยบเทียบกัน เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลในอดี ตกับปั จจุบนั
เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินของกิจการ จุดแข็งจุดอ่อนของบริ ษทั และแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ทาให้
ผูบ้ ริ หารสามารถกาหนดแผนการบริ หารการเงินให้เกิดประสิ ทธิ ภาพได้ (สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2557) อัตราส่ วนทางการเงินที่นิยมใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม แต่ก็มีขอ้ จากัดว่า อัตราส่วนทางการเงิน
เหล่ านี้ อาจไม่ ได้เป็ นเครื่ องบ่ งชี้ ว่ าหลักทรั พย์น้ ัน มี มู ลค่ าถู กหรื อแพงแต่ อย่างใด เป็ นเพี ยงเครื่ องมื อแสดง
ความสามารถในการหากาไรของกิจการเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ หรื อส่วนของเจ้าของ (อัญชนา ศิริรักษ์, 2552)
แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
เมื่อผูล้ งทุนตัดสิ นใจนาเงินมาลงทุน สิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่ผลู ้ งทุนควรพิจารณา คือ ผลตอบแทนที่
ผูล้ งทุนจะได้รับจากการลงทุนนั้นควรจะเป็ นเท่าใด ซึ่ งผลตอบแทน หมายถึง ความมัง่ คัง่ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
เพื่อคาดหวังว่าสามารถบริ โภคได้มากขึ้นในอนาคต (สถาบันพัฒนาความรู ้ ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย, 2557) ความมุ่งหมายของการลงทุนที่สาคัญคือ การเติบโตของเงินลงทุน (Capital Gain) อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จึงเปรี ยบเสมือนตัวชี้ วดั การเติบโตของเงินลงทุน (อาษาฒ์ สุ วรรณพฤกษ์,
2556)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรในการศึกษาวิจยั จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย (ปี )

ตัวแปร

FCF

ROA

ROE

FENG, J. (2007)

EVA

/

Fang-Fang, P. (2008)

PRICE

/

/

น้องนุช เลากลาง (2558)

PRICE

/

/

สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2557)

PRICE

/

/

อัญชนา ศิริรักษ์ (2552)

EVA

/

/

อาษาฒ์ สุวรรณพฤกษ์ (2556)

EVA

EPS

P/BV
/

/

/

/

จากตารางที่ 1 จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกตัวแปรที่นามาใช้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการวิจยั ที่สะท้อนถึงมุมมองของตัวแปรต้นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ กระแสเงินสดอิสระ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น กาไรต่อ หุ้น และอัตราส่ วนราคาหุ้น
ต่อมูลค่าทางบัญชี และตัวแปรตาม คือ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระแสเงินสดอิสระ (FCF)

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA)
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE)
กาไรต่อหุ้น (EPS)
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 กระแสเงินสดอิสระ และอัตราส่ วนทางการเงิ นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ ของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติ ฐานที่ 2 กระแสเงิ นสดอิสระ และอัตราส่ วนทางการเงิ นมี ความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับอัต รา
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลของบริ ษทั กลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวม 100 บริ ษทั ซึ่งจาก 100 บริ ษทั มีบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลเพื่อใช้ทาการวิจยั ครบถ้วนจานวน 72 บริ ษทั
6.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วยรายงานประจาปี
งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี 2559 ถึงปี
2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SET-SMART แล้วนามาแทนค่าเพื่อหาค่าของแต่ละตัวแปรดังนี้
ตารางที่ 2 วิธีการคานวณค่าของแต่ละตัวแปร
ตัวแปร
กระแสเงินสดอิสระ
อัตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

วิธีการคานวณ หรื อการวัดค่าตัวแปร
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน - รายจ่ายเพื่อการลงทุน
กาไรสุทธิ
X 100
สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
กาไรสุทธิ
X 100
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมเฉลี่ย
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น
จานวนหุ้นบริ ษทั ที่ชาระแล้ว
ราคาตลาดต่อหุ้น
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชี
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น
มูลค่าเพิ่ม
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนทั้งหมด
เชิงเศรษฐกิจ
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6.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ค่ าสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ของข้อ มู ล (Mean)
ค่าสู งสุ ดของข้อมูล (Maximum) ค่าต่าสุ ดของข้อมูล (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard
Deviation)
2. การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพื่ อ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ กระแสเงินสดอิสระ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น กาไรต่อหุ้น และอัตราส่ วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี ใช้พิจารณาโดยกาหนดค่าความสัมพันธ์
ไว้ถ้าหากมี ค่ามากกว่า 0.80 แสดงว่าจะเกิ ดปั ญหาจากการที่ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับสู งมาก
(Multicollinearity) (Field A., 2000)
3. การวิ เ คราะห์ส มการถดถอยพหุ คูณ ด้ว ยวิ ธี ข้ นั ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

7. ผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้ นด้ วยสถิติเชิงพรรณนา
ตารางที่ 3 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2559 – 2561 สามปี รวมกัน
ปี
กระแสเงินสดอิสระ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรต่อหุ้น
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

Min
-74.49
-3.35
-17.08
-1.85
0.58
-199.57
-63.21

Max
327.42
33.42
67.44
46.74
21.09
285.68
255.77

Median
2.74
8.77
14.47
1.32
2.40
2.64
4.48

Mean
11.74
9.31
16.49
3.72
3.92
14.17
12.97

S.D.
38.92
6.07
11.81
7.50
3.57
51.50
47.22

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิ งพรรณนาพบว่า กระแสเงินสดอิสระมีค่าต่าสุ ดที่ -74.49
ล้านบาท ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 327.42 ล้านบาท และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.74 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
มีค่าต่าสุ ดที่ -3.35 เท่า ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 33.42 เท่า และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.77 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
มีค่าต่าสุ ดที่ -17.08 เท่า ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 67.44 เท่า และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.49 เท่า กาไรต่อหุ้นมีค่าต่าสุ ดที่ -1.85 เท่า
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 46.74 เท่า และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เท่า อัตราส่ วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี มีค่าต่าสุ ดที่ 0.58 เท่า
ค่ าสู งสุ ดเท่ ากับ 21.09 เท่ า และค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.92 เท่ า มูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิ จ (Economic Value Added : EVA)
มี ค่ าต่ าสุ ด ที่ -199.57 ล้ านบาท ค่ าสู ง สุ ด เท่ ากั บ 285.68 ล้ านบาท และค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 14.17 ล้ านบาท อั ต รา
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์มีค่าต่าสุ ดที่ -63.21 เท่า ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 255.77 เท่า และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.97 เท่า
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ค่าสู งสุ ด กับค่าต่าสุ ดของตัวแปรทั้งหมด มีความห่ างกันอยู่มาก สาเหตุเนื่องจาก บริ ษทั
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ก ลุ่ ม SET100 มี กิ จ การที่ มี ข นาดใหญ่ (หุ้ น Big Cap) อยู่ เ พี ย งไม่ กี่ บ ริ ษัท
นอกจากนั้น ก็ลดหลัน่ กันลงมา ดังปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับค่ากลางของข้อมูลส่วนใหญ่มากกว่า
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7.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
Correlations
FCF
EPS
ROE
ROA
P/BV

FCF

EPS

ROE

ROA

P/BV

1
.558**
0.049
0.043
-0.082

1
0.127
0.055
-.154*

1
.738**
.604**

1
.553**

1

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระซึ่ งประกอบด้วย กระแสเงินสดอิ สระ
กาไรต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม และอัตราส่ วนราคาหุ้น
ต่ อ มู ล ค่ าทางบัญ ชี พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ อยู่ร ะหว่ าง -0.154 - 0.738 ซึ่ ง ต่ ากว่ า 0.8 (Field, 2000)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้อ มู ล ไม่ มี ปั ญ หาที่ ตัว แปรอิ ส ระมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั น เองในระดับ สู ง ( Multicollinearity)
ดังนั้น จึงสามารถนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่ตวั แบบสมการถดถอยได้
7.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 5 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) ของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสด
อิสระและอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
Coefficients
Collinearity
T
Sig.
B
SE
Beta
Tolerance
VIF
0.886
0.075
0.670 11.747 0.000
0.686 1.458
FCF
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
1
.729a

R Square Adjusted R Square
0.532
0.520

Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
35665498.863
2.074

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression analysis) ของความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
เงินสดอิสระ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น กาไรต่อหุ้น อัตราส่ วน
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรอยู่ในการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ไม่มีอตั ตะสัมพันธ์ในข้อมูล (Auto Correlation) เนื่องจากค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.074
ซึ่ งอยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 1.50 – 2.50 และเมื่ อ น าตัว แปรอิ ส ระเข้ า สู่ ส มการถดถอย พบว่ า ตามตัว แบบที่ 2
ความแปรปรวนของกระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประมาณร้อยละ 53.20 (R2 = 0.532) ที่เหลืออีกร้อยละ 46.80 เป็ นผลจากตัวแปรอืน่
ที่ไม่ได้นามาพิจารณา
สมมติฐานที่ 1 กระแสเงินสดอิสระ และอัตราส่ วนทางการเงินมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับมูลค่าเพิ่ม
เชิ งเศรษฐกิจของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากการทดสอบสมการ
ถดถอยพหุ คูณพบว่า กระแสเงิ นสดอิสระมี ความสัมพันธ์กับมูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิ จอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ในเชิงบวก ขณะที่อตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น กาไรต่อหุ้น และอัตราส่ วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าเพิ่มเชิ ง
เศรษฐกิจ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.202, 0.804, 0.188 และ 0.451 ตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 6 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) ของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสด
อิสระและอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
Coefficients
T
Sig.
Collinearity
B
SE
Beta
Tolerance
VIF
8.114 0.000
0.067
0.878 0.381
0.686
1.458
FCF
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
1

R
.405a

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
0.164
0.144
43.688
1.570

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression analysis) ของความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
เงินสดอิสระ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น กาไรต่อหุ้น อัตราส่ วน
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี กับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ดงั ที่ปรากฏในตารางที่ 7 พบว่า ตัวแปรอยูใ่ น
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ไม่มีอตั ตะสัมพันธ์ในข้อมูล (Auto Correlation) เนื่องจากค่า Durbin-Watson มีค่า
เท่ากับ 1.570 ซึ่ งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 และเมื่อนาตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการถดถอย พบว่า ตามตัวแบบที่
2 ความแปรปรวนของอัตราส่ วนราคาหุ้ นต่อ มู ลค่ าทางบัญ ชี มีความสั ม พัน ธ์ กับอัต ราการเปลี่ ย นแปลงราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้ประมาณร้อยละ 16.40 (R2 = 0.164)
ที่เหลืออีกร้อยละ 83.60 เป็ นผลจากตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณา
สมมติ ฐานที่ 2 กระแสเงิ นสดอิสระ และอัตราส่ วนทางการเงิ นมี ความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับอัต รา
การเปลี่ ย นแปลงราคาหลักทรั พ ย์ของบริ ษทั จดทะเบี ย นกลุ่ ม SET100 ในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
จากการทดสอบสมการถดถอยพหุ คู ณ พบว่ า อัต ราส่ ว นราคาหุ้ น ต่ อ มู ล ค่ า ทางบัญ ชี มี ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.000
ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อัตราส่ วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่กระแสเงินสด
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อิ ส ระ อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วม อัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ้ น และก าไรต่ อ หุ้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ โดยมี ค่า Sig. เท่ากับ 0.381, 0.426, 0.902 และ 0.578
ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

8. อภิปรายผล
จากการศึ กษาความสั ม พันธ์ ระหว่างกระแสเงิ น สดอิ สระ และอัตราส่ วนทางการเงิ น กับมูลค่าเพิ่ ม
เชิงเศรษฐกิจ และอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษ ัทจดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 กระแสเงินสดอิสระ และอัตราส่ วนทางการเงินมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ ของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า กระแสเงินสดอิสระ
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกกับ มู ล ค่ า เพิ่ ม เชิ ง เศรษฐกิ จ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ FENG, (2007)
ได้อธิบายไว้ว่า กระแสเงินสดอิสระแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งของกิจการที่มีความสามารถในการรับมือ หาก
เกิดภาวะวิกฤตขึ้นได้ดงั นั้น กระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้นควรมีผลต่อมูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิจ และ YOUNG &
O’BYRNE, (2000) ได้สรุ ปว่า กิจการที่สร้างกระแสเงินสดอิสระได้มากและมีการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ
สู งจะทาให้มูลค่าบริ ษทั สู งตามไปด้วย และภาคภูมิ จอมแก้ว (2550) ได้อธิ บายว่า กระแสเงินสดอิสระนั้นจะต้อง
พิจารณาร่ วมกับกาไรจากการดาเนิ นงาน หลังหักภาษี เพราะแต่ละกลุ่มธุ รกิ จก็มีรูปแบบของกระแสเงินสดที่
เกิดขึ้นแตกต่างกันไป กระแสเงินสดอิสระที่มีค่าเป็ นลบอาจไม่ได้หมายถึงกิจการกาลังประสบปัญหา อาจเป็ นผล
จากการลงทุนของกิจการเพิ่มก็ได้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักลงทุนส่ วนใหญ่ที่ลงทุนในบริ ษทั จดทะเบียน
กลุ่ม SET100 ตัดสิ นใจลงทุนโดยพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้นกั ลงทุนเกิดความเชื่อมัน่ ที่จะลงทุนในกิจการเหล่านั้น
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วม อัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ้ น
กาไรต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์กนั กับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาในอดีตของจรรยวรรณ จิตวรพันธ์ (2546) และ น้องนุช เลากลาง (2558) โดยได้ให้เหตุผลไว้ว่า
การใช้แนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจมาประเมินผลการดาเนินงานของกิจการอาจไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกประเภท
ธุรกิจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ท้งั สองท่านทาการศึกษา เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายของประชากร เมื่อแยกตาม
ประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ น้องนุช เลากลาง (2558) ยังได้ให้เหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติม ด้วยการใช้ทฤษฎีตลาดที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการอธิ บ ายผลการวิจยั เพิ่มเติ มด้วยว่า ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เป็ นตลาดที่ มีความ
มีประสิ ทธิ ภาพของตลาดในระดับที่ต่า (Week – Form Efficiency) กล่าวคือ เป็ นตลาดที่นกั ลงทุนสามารถศึกษา
ข้อมูลด้านราคาได้อย่างเท่าเทียม และข้อมูล ด้านราคามีน้อย ส่ งผลให้ราคาหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอย่างสุ่ ม
และมีความยืดหยุน่ ต่า
สมมติ ฐานที่ 2 กระแสเงิ นสดอิสระ และอัตราส่ วนทางการเงิ นมี ความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับอัต รา
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า
อัต ราส่ วนราคาหุ้ น ต่อ มู ล ค่าทางบัญชี มี ความสั ม พัน ธ์ กับอัต ราการเปลี่ ย นแปลงราคาหลักทรั พ ย์ ใ นเชิ งบวก
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ Lehen and Makhija, (2007) ที่ ได้อธิ บายไว้ว่า อัตราส่ วนราคาหุ้นต่อ มู ล ค่ า
ทางบัญชีเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างราคาหลักทรัพย์ล่าสุ ดในปัจจุบนั กับมูลค่าหุ้นทางบัญชี เป็ นเครื่ องมือที่จะ
ช่วยให้นกั ลงทุนพิจารณาว่าราคาหลักทรัพย์น้ นั ถูกหรื อแพงเมื่อเทียบกับราคาตลาด และขวัญนภา เศิกศิริ (2559)
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ได้ให้เหตุผลว่า อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมัง่ คัง่ จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
โดยหากหลักทรั พย์มีร าคาสู งกว่ ามู ลค่า ตามบัญ ชี จะท าให้นักลงทุนเกิ ดความสนใจ และมั่นใจในการลงทุ น
ในหลักทรัพย์น้ นั และพรพิมล ปั้ นบารุ งกิจ (2553) ที่พบว่า อัตราส่ วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีมีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์มากกว่าอัตราส่ วนทางการเงินอื่น ของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลังงานและปิ โตรเคมีภณั ฑ์
ผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่ า นักลงทุนส่ วนใหญ่ที่ลงทุนในบริ ษทั จดทะเบี ยนกลุ่ม SET100 ตัดสิ นใจลงทุน
โดยพิจารณาจากราคาหลักทรัพย์เป็ นหลัก เพราะถ้าหากนักลงทุนเข้าซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่ถูก จะส่งผลให้ได้รับ
ผลกาไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผลจากงานวิจัยยังพบว่ า กระแสเงิ นสดอิสระ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์รวม อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และกาไรต่อหุ้นกลับไม่สัมพันธ์กบั อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ น้องนุช เลากลาง (2558) ที่ให้เหตุผลไว้ว่า ข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ เป็ นข้อมูล
ที่จดั ทาตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งเป็ นข้อมูลในอดีตจึงไม่อาจอธิ บายการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ณ ปั จจุบนั ได้
นอกจากนี้ สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2557) ยังให้เหตุผลว่า อาจเป็ นผลจากพฤติกรรมนักลงทุนที่เน้นเก็งกาไรระยะ
สั้นมากกว่าการถือหุ้นในระยะยาว จึงไม่ได้ให้ความสาคัญต่อข้อมูลในงบการเงินมากเท่ากับข่าวสาร หรื อใช้
จิตวิทยาการลงทุนที่ อาศัยการดูกราฟราคาหุ้นเพียงอย่างเดียว ผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนใน
ปั จจุบนั ไม่ได้ประเมินหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากข้อมูลเชิ งปริ มาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังพิจารณาข้อมูลเชิ ง
คุณภาพอื่น ๆ ร่ วมด้วย เป็ นไปตามแนวคิดเกี่ ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ที่ควรพิจารณาปั จจัยอื่นร่ วมด้วย
เช่น ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ข้อเสนอแนะสาหรับผูใ้ ช้ขอ้ มูลแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็ น นักลงทุน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ หรื อ
ผูใ้ ช้งบการเงิ นทัว่ ไป ภาคธุ รกิ จ เจ้าของกิ จการ และหน่ วยงานภาครั ฐ จะสามารถนาผลการศึกษาครั้ งนี้ มาใช้
คาดการณ์ และวางแผนการลงทุน รวมถึ งปั จจัย ที่ นักลงทุนควรใช้ในการตัดสิ นใจลงทุน เพื่อนาไปกาหนด
นโยบายองค์กรให้ตอบสนองต่อผูล้ งทุน
(2) จากผลการศึกษาช่วยให้สามารถคาดการณ์ได้ว่ากระแสเงินสดอิสระนั้น มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับมูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิจ และกาไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100
(3) ภาคธุ ร กิ จ หรื อ เจ้า ของกิ จ การนั้น ควรเปิ ดเผยข้อมู ล ที่ จาเป็ นในการคานวณมู ล ค่ า เพิ่ ม เชิ ง
เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการตัดสิ นใจลงทุน เนื่ องจากมูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิจเป็ นเครื่ องมือที่สามารถ
วัดผลการดาเนินงานที่ดีที่จะช่วยให้ตดั สิ นใจลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้น
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูท้ ี่ทาการศึกษาวิจยั ควรต้องคานึงถึงวิธีการคานวณมูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐกิจ เนื่ องจากสามารถคานวณ
ได้หลากหลายวิธีตามแต่วตั ถุประสงค์ที่จะนาไปใช้ ผูท้ ี่ทาการศึกษาวิจยั จึงควรต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้ขอ้ มูล
ใดบ้าง มาคานวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ นอกจากนี้การวิจยั ครั้งถัดไป ผูท้ ี่ทาการศึกษาควรพิจารณาปั จจัยอื่น ๆ
ในการกาหนดตัวแปรด้วย เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะที่ทาการวิจยั หรื อประเภทธุรกิจ ขนาดกิจการของกลุ่ม
ตัวอย่าง นอกจากนี้ผทู ้ ี่ทาการศึกษาอาจใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมด้วย หรื ออาจเพิม่ ขนาดตัวอย่างที่ทาการศึกษา
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ไม่ว่าจะเป็ นการขยายระยะเวลาที่จะทาการศึกษา หรื อเพิ่มกลุ่มธุ รกิจที่ศึกษา รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ที่มีจานวน
กิจการมากขึ้นจะส่งผลให้งานวิจยั มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ สระแก้ ว
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 และ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการดารงชีพจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ
จากข้อมูลที่ได้ศึกษา พบว่า การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ส่ งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ด้าน
สุ ขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของโลกติดลบ ร้อยละ 3 และผลิตภัณฑ์
มวลรวมของไทย ติดลบที่ 7.5 ในไตรมาสที่ 2 เนื่ องจากหลายประเทศทาการปิ ดประเทศและจากัดการออกจาก
พื้นที่ ซึ่ งประเทศไทยเป็ นประเทศที่ตอ้ งพึ่งพาการส่ งออก และการท่องเที่ยวทาให้เศรษฐกิจของประเทศประสบ
ปั ญหาอย่างมาก จึงทาให้รัฐบาลในหลายประเทศหันมาใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจแบบ “บาซูกา้ การคลัง” อาทิ
เยอรมันนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา มีการกระตุน้ เศรษฐกิจอยูท่ ี่ ร้อยละ 14 – 28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยที่
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยกระตุน้ เศรษฐกิจอยู่ที่ ร้อยละ 9 – 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้
ประเทศบราซิ ล ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซี ย ประเทศมาเลเซี ย ประเทศรัสเซี ย ประเทศตุรกี และประเทศ
เม็กซิ โ ก มี การใช้ม าตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จเฉลี่ ย ประมาณร้ อ ยละ 4 ของผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมเพื่ อกระตุ้นให้
เศรษฐกิจกลับมาฟื้ นฟูโดยเร็ วที่สุด
แนวทางเตรี ยมความพร้ อมในการดารงชี พ จากวิกฤติทางเศรษฐกิ จ 1) การสร้ างระบบสื่ อสารเพื่อให้
พนักงานสามารถทางานที่บา้ นได้ 2) การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนด้วยระบบประมวลผลที่มีการ
วิเคราะห์เชิงลึก (Artificial Intelligence) 3) การเข้าถึงระบบการทางานผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิ ทธิภาพ 4) เร่ ง
สร้างระบบการทางานอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ (Cloud Computing) 5) ป้ องกันภัยจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ลดค่าใช้จ่ายในการทางานและปรับปรุ งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
คาสาคัญ: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, โควิด 19, บาซูกา้ การคลัง
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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. บทนา
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการดารงชี พ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของ
โรคโควิด 19 ทาให้ประชาชนไม่สามารถไปทางานได้ตามปกติ จึงส่งผลให้การดาเนินชีวิตต่าง ๆ อาทิ การทางาน
การหาเงินเพื่อดารงชี วิตเป็ นไปด้วยความยากลาบาก จึงทาให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่ งหากมีผูต้ ิดเชื้ อในกลุ่ม
หรื อองค์กรต่าง ๆ ทุกคนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องจะถูกกักตัว 14 วัน เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
เพราะว่าโรคโควิด 19 สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ วเหมือนกับไข้หวัดทัว่ ไป เช่น การสัมผัสสิ่ งของหรื อใน
สถานที่ต่าง ๆ การไอหรื อจามผ่านทางอากาศ จึงทาให้รัฐบาลในหลายประเทศปิ ดประเทศ และตรวจคนเข้าเมือง
อย่างเข้มงวด ซึ่ งผูท้ ี่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และกักตัวในสถานที่กกั กัน
ที่รัฐบาลจัดเตรี ยมไว้ให้เป็ นเวลา 14 วัน และในช่วงที่มีจานวนผูต้ ิดเชื้อเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ รัฐบาลในหลายประเทศ
ต้องปิ ดประเทศและจากัดการออกจากพื้นที่ (Lockdown) เพื่อกาจัดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจานวนผูต้ ิด
เชื้อโรคโควิด 19 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:50 น. มีจานวนทั้งสิ้น 38,734,804 คน เสี ยชีวิต 1,096,828 คน รักษา
หายแล้วจ านวน 29,123,076 คน โดยห้ า อัน ดับประเทศที่ มีผูต้ ิ ดเชื้ อ โรคโควิ ด 19 มากที่ สุด ได้แ ก่ 1) ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจานวน 8,150,043 เสี ยชี วิตจานวน 221,843 คน และรักษาหายแล้วจานวน 5,278,753 คน 2) ประเทศ
อินเดียมีผตู ้ ิดเชื้อจานวนทั้งสิ้ น 7,305,070 คน เสี ยชีวิตจานวน 111,311 คน และรักษาหายแล้วจานวน 6,380,456
คน 3) ประเทศบราซิ ลมีผูต้ ิดเชื้ อจานวนทั้งสิ้ น 5,141,498 เสี ยชี วิตจานวน 151,779 คน และรักษาหายแล้วจานวน
4,568,813 คน 4) ประเทศรัสเซี ยมีผตู ้ ิดเชื้อจานวนทั้งสิ้ น 1,340,409 คน เสี ยชีวิตจานวน 23,205 คน รักษาหายแล้ว
จานวน 1,039,705 คน และ 5) ประเทศเสปนมี ผูต้ ิ ดเชื้ อจานวนทั้งสิ้ น 937,311 คน เสี ยชี วิตจานวน 33,413 คน
รักษาหายแล้วจานวน 150,000 คน โดยประเทศที่มีผตู ้ ิดเชื้อน้อยที่สุดคือ หมู่เกาะโซโลมอน มีผตู ้ ิดเชื้อจานวนทั้งสิ้น
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2 คน ไม่มีผูเ้ สี ยชี วิต (Worldometer, 2563) นอกจากนี้ จ านวนผูเ้ สี ยชี วิตในประเทศไทยมี จ านวนทั้งสิ้ น 3,652 คน
เสี ยชีวิต 59 คน และรักษาหายแล้วจานวน 3,457 คน โดยจังหวัดที่มีผตู ้ ิดเชื้อโรคโควิด 19 ในพื้นที่มากที่สุดห้าอันดับ
ได้แก่ 1) กรุ งเทพมหานครมีผูต้ ิดเชื้ อจานวน 1,557 คน 2) ภูเก็ตจานวน 227 คน 3) นนทบุรีจานวน 158 คน 4)
ยะลาจานวน 125 คน และ 5) สมุทรปราการจานวน 117 คน และจังหวัดที่ไม่พบผูต้ ิดเชื้อในพื้นที่คือ จังหวัดสตูล
(กรมควบคุมโรค, 2563)

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
(2) เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการดารงชีพจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ

3. หัวข้อ (1)
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้หลายกิ จการในต่างประเทศไม่
สามารถดาเนินการได้ตามปกติและมีหลายกิจการที่ตอ้ งฟื้ นฟูกิจการและปิ ดกิจการไป อาทิ สายการบินลุฟท์ฮนั ซา
(Lufthansa) ขาดทุนกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ ทาให้รัฐบาลเยอรมันต้องเข้ามาช่วยเหลือ สายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ ไ ลน์ ซิ ส เต็ ม (Scandinavian Airlines System) ปลดพนักงาน 5,000 คน สายการบิ นอเมริ กันแอร์ ไลน์ ปลด
พนักงาน 25,000 คน สายการบินบริ ติซแอร์เวย์ (British Airways) เลิกจ้างพนักงานกว่า 12,000 ตาแหน่ง สายการบิน
ควอนตัส (Qantas) ซึ่ งเป็ นสายการบินแห่ งชาติของประเทศออสเตรเลีย เลิกจ้างพนักงานกว่า 6,000 คน สายการบิน
เค แอล เอม (KLM Royal Dutch Airlines) ปลดพนักงาน 2,000 คน ธนาคารยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลิ กจ้างพนักงานกว่ า
35,000 คน บริ ษทั นิ สสัน มอเตอร์ จากัด (Nissan Motor Co., Ltd.) ปลดพนักงานทัว่ โลกกว่า 20,000 คน บริ ษทั
เฮิร์ท (The Hertz Corporation) เป็ นบริ ษทั ให้บริ การเช่ารถยักษ์ใหญ่ตอ้ งล้มละลาย และเลิกจ้างพนักงานกว่า 12,000
คน และประกาศขายรถยนต์กว่า 30,000 คัน บริ ษทั อูเบอร์ (Uber Technologies Inc.) ปิ ดให้บริ การกว่า 45 แห่ ง
ทัว่ โลกและปลดพนักงานกว่า 3,000 คน และบริ ษทั แอร์ บี เอ็น บี จากัด (Airbnb) เลิกจากพนักงาน 1,900 คน
(อีไฟแนนซ์ไทย, 2563) นอกจากนี้ บริ ษทั คาลิ ฟอเนี ย พิซซ่ าคิทเช่ น (California Pizza Kitchen) บริ ษทั บุ๊คบราเธอร์
(Brooks Brothers) และบริ ษทั นิวยอร์ ค สปอร์ ตคลับ (New York Sports Clubs) ปิ ดตัวลงกว่า 23 สาขาในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Davide Scigliuzzo, 2563) ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด 19 เป็ น
อย่างมากเนื่ องจากรายได้หลักมาจากการส่ งออก การท่องเที่ยวและบริ การ จึงทาให้หลายกิจการต้องฟื้ นฟูและ
หลายกิจการต้องปิ ดตัวลง อาทิ ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้การบินไทยดาเนินการฟื้ นฟูกิจการ และบริ ษทั วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อการบินไทยเลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน บริ ษทั สายการบิน นกสกู๊ต จากัด
(NokScoot) ปิ ดกิ จการและเลิ กจ้างพนักงาน 425 คน บริ ษทั มิ ตซู บิชิอิเล็คทริ ค จากัด (จังหวัดชลบุรี ) เลิ กจ้าง
พนักงาน 1,000 คน โรงงานมาบตาพุด -นครปฐม ปิ ดกิจการ ทาให้พนักงานตกงานร่ วม 1,000 ชี วิต พร้อมกันนี้
ยัง มี บ ริ ษัท ที่ ปิ ดกิ จ การอี กมากมาย อาทิ โมโน มิ วสิ ค อิ เซตัน (เซนทรั ลเวิ ร์ ล ) บริ ษ ัท เจนเนอรั ล มอเตอร์
(ประเทศไทย) จ ากัด หรื อเชฟโรเลต จะปิ ดกิ จการทั้งหมดในประเทศไทยภายในปี 2563 บริ ษ ัท ปู นซี เมนต์นครหลวงจ ากัด
(Siam City Cement) ปิ ดโรงงานผลิ ต ที่ จัง หวัด สระบุ รี สายการบิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ (Thai Lion Air) เลิ ก จ้า ง
พนักงานทั้งหมดที่อายุงานไม่ถึง 1 ปี วุฒิศกั ดิ์คลินิก ยื่นศาลขอฟื้ นฟูกิจการหลังมีหนี้กว่า 10 ล้านบาท และ ฯลฯ
(อีไฟแนนซ์ไทย, 2563) ดังนั้น การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและจานวนการว่างงานของ
ประชากรทัว่ โลกและประชากรไทย ดังภาพที่ 1.1
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จานวนผู้ว่างงาน (เปอร์ เซ็นต์ )
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ภาพที่ 1.1 แสดงร้อยละของผูว้ ่างงานต่อจานวนประชากรระหว่างปี 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)
จากภาพที่ 1.1 จานวนผูท้ ี่ว่างงาน 5 ปี ย้อนหลังพบว่า ในปี 2559 มีจานวนผูว้ ่างงานในยุโรป ร้อยละ 10.4
ผูว้ ่างงานในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว (G7) มีจานวนผูว้ ่างงานร้อยละ 6.2 และในประเทศไทยมีจานวนผูว้ ่างงาน
ร้ อยละ 0.9 ในปี 2560 มี จานวนผูว้ ่างงานในยุโรปร้ อยละ 7.6 มี ผูว้ ่างงานในกลุ่มประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว (G7) มี
จานวนผูว้ ่างงานร้อยละ 5.6 และในประเทศไทยมีจานวนผูว้ ่างงานร้อยละ 1.1 ในปี 2561 มีจานวนผูว้ ่างงานใน
ยุโรปร้อยละ 8.2 มีผูว้ ่างงานในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว (G7) จานวนร้อยละ 5.1 และในประเทศไทยมีจานวน
ผูว้ ่างงานร้อยละ 1.0 ในปี 2562 มีจานวนผูว้ ่างงานในยุโรป ร้อยละ 9.1 มีผวู ้ ่างงานในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว
(G7) จานวนร้อยละ 4.8 และในประเทศไทยมีจานวนผูว้ ่างงานร้อยละ 0.9 ในปี 2563 ครึ่ งปี แรกมีจานวนผูว้ ่างงาน
ในยุโรปร้ อยละ 10.0 มี ผูว้ ่างงานในกลุ่มประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว (G7) จานวนร้ อยละ 8.3 และในประเทศไทยมี
จานวนผูว้ ่างงาน ร้อยละ 1.95 จะเห็นได้ว่าจานวนผูว้ ่างงานในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว (G7) และประเทศไทยมี
จานวนผูว้ ่างงานจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 สู งขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัว
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ประเทศไทยมีจานวนแรงงานทั้งสิ้ น 37,825,941 คน โดยเป็ นผูม้ ี งานทา
จานวน 37,080,764 คน และผูว้ ่างงานจานวน 74,5177 คน โดยสามารถจาแนกและเปรี ยบเทียบจานวนผูว้ ่างงาน
ก่อน-หลังโควิดระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 และ ปี 2563 ตามสาขาอาชีพ ดังภาพที่ 1.2
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เปรียบเทียบจานวนผู้ว่างงานก่อน-หลัง โรคโควิด 19
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ภาพที่ 1.2 แสดงเปรี ยบเทียบจานวนผูว้ ่างงานในประเทศไทยก่อน-หลัง โรคโควิด 19
ที่มา : http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สารวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทางานของประชากร.aspx
(สสช, 2563)
จากภาพที่ 1.2 พบว่า ในไตรมาสที่ 2/2563 ผูท้ ี่ว่างงานและไม่เคยทางานมาก่อนมีจานวน 266,543 คน
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 ของผูท้ ี่ว่างงานและไม่เคยทางานมีจานวน 208,000 คน ดังนั้น มี ผูว้ ่างงานเพิ่มขึ้น
จานวน 58,543 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.14 ในไตรมาสที่ 2/2563 ผูท้ ี่ประกอบอาชี พบริ การและอื่น ๆ มีผูว้ ่างงาน
จานวน 124,636 คน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 ของผูท้ ี่ประกอบอาชี พบริ การและอื่น ๆ มีผูว้ ่างงานจานวน
47,415 คน ดังนั้น มีผวู ้ ่างงานเพิ่มขึ้นจานวน 77,221 คน คิดเป็ นร้อยละ 162.86 ในไตรมาสที่ 2/2563 ผูท้ ี่ว่างงาน
ด้านการท่องเที่ยวมีจานวน 153,725 คน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 มีจานวนผูว้ ่างงาน 46,354 คน ดังนั้น มีผวู ้ ่า
งานเพิ่มขึ้นจานวน 107,371 คน คิดเป็ นร้อยละ 231.63 ในไตรมาสที่ 2/2563 ผูท้ ี่ว่างงานในสาขาการก่อสร้ างมี
จานวน 62,570 คน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 ของผูท้ ี่ว่างงานในสาขาการก่อสร้างมีจานวน 15,172 คน ดังนั้น
มีผวู ้ ่างงานเพิ่มขึ้นจานวน 47,398 คน คิดเป็ นร้อยละ 312.40 ในไตรมาสที่ 2/2563 ผูท้ ี่ว่างงานในสาขาการผลิตหรื อ
อุตสาหกรรมมี จานวน 102,786 คน เมื่ อ เที ยบกับไตรมาสที่ 2/2562 ของผูท้ ี่ ว่างงานในสาขาการการผลิ ตหรื อ
อุตสาหกรรมมีจานวน 45,460 คน ดังนั้น มีผวู ้ ่างงานเพิ่มขึ้นจานวน 57,326 คน คิดเป็ นร้อยละ 126.10 และในไตร
มาสที่ 2/2563 ผูท้ ี่ว่างงานในสาขาการเกษตรมีจานวน 34,917 คน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 ของผูท้ ี่ว่างงาน
ในสาขาการเกษตรมีจานวน 14,565 คน ดังนั้น มีผวู ้ ่างงานเพิ่มขึ้นจานวน 20,352 คน คิดเป็ นร้อยละ 139.73
จากการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ของโลกและของประเทศ
ไทยเป็ นอย่างมาก ดังภาพที่ 1.3
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ภาพที่ 1.3 แสดงร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกและของประเทศไทยระหว่างปี 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)
จากภาพที่ 1.3 พบว่า ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ของโลกมีจานวนร้อยละ 3.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศไทยมีร้อยละ 3.4 ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ของโลกเพิ่มขึ้นเป็ น ร้อยละ 4.0 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 3.9 ในปี 2561 ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม ของโลกลดลงเป็ นร้ อยละ 3.6 ขณะที่
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 4.1 ในปี 2562 ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของโลกลดลงเป็ น
ร้อยละ 2.9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยลดลงเป็ น ร้อยละ 2.4 และในปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก
ติดลบร้อยละ 3.0 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยติดลบ 7.5 จากสถิติดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า การแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด 19 เป็ นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกและประเทศไทยในปี 2563 ติดลบ 3 และ
7.5 ตามลาดับ
โดยองค์การการค้า โลก (World Trade Organization) คาดการณ์ ว่ า ปริ ม าณการค้า โลกจะลดลง 9.2
ร้อยละในปี 2563 แต่ในปี 2564 องค์การการค้าโลกคาดการณ์ ว่าปริ มาณการค้าโลกจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็ น
ร้อยละ 7.2 ซึ่ งหากมีการพัฒนาวัคซี นหรื อการรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ในระยะเวลาอันใกล้ จะทาให้เศรษฐกิจ
โลกกลับมาเติบโตได้ร้อยละ 1-2 หรื ออาจเป็ นร้อยละ 3 ได้ ในปี 2564 (WTO, 2563) ขณะที่กองทุนระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะติดลบร้อยละ 3 และจะเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่
คริ สต์ทศวรรษ 1930 นับตั้งแต่เกิด Great Depression พร้อมทั้ง ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดมูลค่าและความเสี ยหายต่อ
เศรษฐกิจโลกระหว่างปี 2563-2564 ประมาณ 9 ล้านล้าน ดอลลาร์ สรอ. (IMF, 2563) ซึ่งสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (Office of the National Economic and Social Development Council) กล่าวว่า ในปี
2563 แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะปรับตัวลดลงร้อยละ (-7.3) - (-7.8) เป็ นการปรับลดลงร้อยละ
(-5.0) - (-6.0) จากการประมาณการเมื่ อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยมีสาเหตุมาจาก 1) รายได้จากการท่องเที่ยว
ต่างชาติลดลง 2) ภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลก 3) ผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด 19 และ 4) ปั ญหาจากการเกิดภัยแล้ง ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการส่ งออกจะปรับตัวลดลดร้อยละ 10 การบริ โภค
ภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 และการลงทุนปรับตัวลดลงร้อยละ 5.8 อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง
ร้อยละ (-0.7) - (-1.2) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)
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โดยในประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในครึ่ งปี แรก หรื อไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563
อาทิ ด้ านการบริ โภคภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 2/2563 ลดลงร้ อยละ 6.6 ตามฐานรายได้ของระบบเศรษฐกิ จ
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค และตามมาตรการการควบคุม การแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด 19 ท าให้
การบริ โภคสิ นค้าลดลง ในหมวดสิ นค้าคงทน กึ่งคงทน และในหมวดการท่องเที่ยวและการบริ การ กลุ่มยานยนต์
ลดลงร้อยละ 43.0 หมวดเสื้ อผ้าและรองเท้าลดลงร้อยละ 21.4 หมวดร้านอาหารและโรงแรมลดลงร้อยละ 45.8
หมวดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 17.1 อย่างไรก็ตาม หมวดค่าน้ าและค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เนื่องจาก
ประชาชนอยู่บา้ นมากขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ การทางานที่บา้ น การประหยัดค่าใช้จ่าย และการว่างงาน
ในด้านการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 6.5 ในไตรมาสที่ 1 รวมครึ่ งปี แรก
หรื อไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 การบริ โภคในภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.1 การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคของรั ฐ
ลดลงร้อยละ 0.7 ด้ านการลงทุน ในไตรมาสที่ 2 การลงทุนในภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 15.0 ต่อเนื่องจากการลดลง
ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากการลดของการลงทุนในเครื่ องมือเครื่ องจักรร้อยละ 18.4 และการก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 2.1 นอกจากนี้ การลงทุนในภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมาส
ก่ อ น รวมครึ่ งปี แรก หรื อ รวมไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 การลงทุ นรวมภาคลดลงร้ อ ยละ 7.2 โดยเป็ น
การลงทุ น ในภาคเอกชนลดลงร้ อ ยละ 10.2 และการลงทุ น ภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.2 ด้ า นการส่ งออกสิ น ค้ า
ในไตรมาสที่ 2 ตามระบบดุ ลการชาระเงิ นมี มูลค่า 49,787 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้ อยละ 17.8 เมื่ อเทียบกับ
การขยายตัวในไตรมาสก่อนร้อยละ 1.4 โดยปริ มาณการส่ งออกลดลงร้ อยละ 16.1 ด้านราคาการส่ งออกลดลง
ร้อยละ 2 รวมครึ่ งปี แรกหรื อรวมไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 การส่ งออกมีมูลค่า 110,654 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ลดลงร้ อยละ 8.2 ด้ านสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม่ และการประมง ในไตรมาสที่ 2 การผลิ ตลดลงร้อยละ 3.2
ต่อเนื่ องจากการลดลงร้ อยละ 9.8 ในไตรมาสก่ อนหน้า โดยผลผลิ ตพืชเกษตรที่ สาคัญลดลง ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ลดลงร้อยละ 28.2 มันสาปะหลังลดลงร้อยละ 5.1 ข้าวเปลือกลดลงร้อยละ 43.7 ซึ่ งผลผลิตที่ขยายตัว
ได้แก่ ไม้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 น้ ามันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ด้านการประมงลดลง
ร้อยละ 16.1 ขณะที่หมวดปศุสัตว์ขยายตัวร้ อยละ 6.2 รวมครึ่ งปี แรกการผลิตด้านเกษตรกรรม การป่ าไม้ และ
การประมงลดลงร้อยละ 6.7 ดัชนีผลผลิตสิ นค้าเกษตรลดลดร้อยละ 9.2 ส่วนดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และดัชนี
รายได้เกษตรกรลดลงร้ อยละ 6.1 ด้ านการผลิตอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้ อยละ 14.4 ต่อเนื่ องจาก
การลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อน ซึ่ งเป็ นผลมาจากความต้องการในประเทศและต่างประเทศลดลง โดยดัชนี
ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมที่ลดลง อาทิ การผลิตยานยนต์ลดลงร้อยละ 68.8 การผลิตปิ โตรเลียมลดลงร้อยละ 15.5
การผลิตเครื่ องจักรทัว่ ไปลดลงร้อยละ 39.4 ซึ่ งดัชนี อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตสัตว์น้ า
บรรจุกระป๋ องเพิ่มขึ้นร้ อยละ 28.6 การผลิ ตเภสัชภัณฑ์แ ละเคมี ภณ
ั ฑ์ที่ใช้รักษาโรคเพิ่มขึ้นร้ อ ยละ 15.4 และ
การผลิตอาหารสาเร็ จรู ปเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 รวมครึ่ งปี แรกหรื อไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 การผลิตสาขา
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 8.3 และดัชนีการผลิตลดลงร้อยละ 12.9 ด้ านการผลิตสาขาที่พักและบริการด้ านอาหาร
ในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 50.2 ต่อเนื่ องจากการลดลงร้อยละ 23.3 ในไตรมาสก่อน เป็ นผลมาจากมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด 19 และรายได้ที่ลดลงของประชาชน โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ประเทศไทยมีรายรับจาก
การท่ อ งเที่ ย ว 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ย วกัน ของปี 2562 ร้ อ ยละ 97.1 โดยเป็ นรายรั บ จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 0.019 ซึ่ งลดลดจากปี 2562 ในไตรมาสเดียวกันร้อยละ 92.7 โดยอัตราการเข้าพักใน
โรงแรมและรี สอร์ทอยูท่ ี่ 6.51 ลดลงร้อยละ 51.50 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2562 ลดลงร้อยละ 70.79 รวมครึ่ งปี แรกของปี 2563 หรื อไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ด้านการผลิต
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สาขาที่พกั และบริ การด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 36.0 รายรับจากนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 0.332 ล้านล้านบาท จานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 66.2 ด้ านการขนส่ งและสถานที่เก็บสินค้า ในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 38.9
ต่อเนื่องจากการลดลงในไตรมาสก่อนร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับการลดลงของการบริ โภค การค้าระหว่างประเทศ
การท่องเที่ ยว และการผลิ ตในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยการขนส่ งทางอากาศลดลงร้ อยละ 89.6
การขนส่ งทางบกและท่อลาเลียงลดลงร้อยละ 43.9 และการขนส่ งทางน้ าลดลงร้อยละ 2.2 ขณะที่ผปู ้ ระกอบการ
ไปรษณี ยเ์ พิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 รวมครึ่ งปี แรกหรื อไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 การผลิตสาขาการขนส่ งและ
สถานที่เก็บสิ นค้า ลดลงร้อยละ 21.7 โดยบริ การขนส่งลดลงร้อยละ 23.0 บริ การสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ
14.0 ขณะที่บริ การไปรษณี ยข์ ยายตัวร้อยละ 14.0
ผลจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ท าให้ ห ลายประเทศปิ ดประเทศ และประกาศล็อ กดาวน์
(Lockdown) เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้น จึงส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก อาทิ
การลดการผลิ ตสิ นค้า และบริ การต่าง ๆ การลดจานวนของการค้าทั้งในและต่างประเทศ การลดจานวนของ
นักท่องเที่ยว การลดจานวนของการลงทุน และ ฯลฯ จากสถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
เข้าสู่ ภาวะถดถอย ดังนั้น รัฐบาลในหลายประเทศทัว่ โลกจึงต้องเร่ งมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ “บาซูกา้ การคลัง”
เพื่อบรรเทาและกระตุน้ ให้เศรษฐกิจให้กลับมาฟื้ นฟูอีกครั้ง ดังภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.4 แสดงร้อยละของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่ใช้มาตรการบาซูกา้ การคลังเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ
ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256303_CoverStory.aspx (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) กล่าวว่า จานวนเงินที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 มีขนาดใหญ่กว่าอดีตเป็ นประวัติการณ์ ซึ่ งกลุ่มเศรษฐกิ จหลัก
(Advanced Economies) ประกอบด้วย เยอรมันนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และ สหรัฐอเมริ กา มีการอัดฉี ดเงินเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจถึงร้อยละ 14 – 28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Economies) โดยที่ประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศไทยมีการอัดฉี ดเงินร้อยละ 9 – 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ ประเทศบราซิ ล
ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศรัสเซีย ประเทศตุรกี และประเทศเม็กซิโก มีการอัด
ฉีดเงินเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 (เสาวณี จันทะพงษ์ และคณะ, 2563) ดังภาพที่ 1.4
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4. หัวข้อ (2)
แนวทางเตรี ยมความพร้อมในการดารงชี พจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยสานักวิจยั Oxford Economics
และสถาบันการศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจของ IBM (IBM Institute for Business Value) ได้สารวจความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารระดับสู งทัว่ โลก และสรุ ปได้ 6 มาตรการ ได้แก่ 1) การสร้างระบบสื่ อสารเพื่อให้พนักงานสามารถ
ทางานที่บา้ นได้ ซึ่ งระบบดังกล่าวต้องสามารถให้ข้อมูลและตอบคาถามต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเมื่อมีขอ้ สงสัย
และ/ หรื อสามารถให้ขอ้ มูลผูท้ ี่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ใช้งานง่าย พร้อมทั้ง มีการ
ปรับปรุ งข้อมูลใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ 2) การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนด้วยระบบประมวลผลที่มี
การวิเคราะห์เชิงลึก (Artificial Intelligence) ซึ่ งข้อความของสื่ อโฆษณาต้องสามารถสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
ดีเยี่ยม และมีระบบอัตโนมัติในการตอบคาถามลูกค้าที่เป็ นข้อมูลสิ นค้าเพื่อความรวดเร็ วในการให้บริ การ 3) การ
เข้าถึงระบบการทางานผ่านอินเทอร์ เน็ตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งบริ ษทั ต้องลงทุนเพื่อสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียดสิ นค้าต่าง ๆ ทรัพย์สินของบริ ษทั รายชื่อทีมงานและความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและสามารถทางานจากที่บา้ นหรื อสถานที่ต่าง ๆ ได้ 4) เร่ งสร้างระบบการทางานอย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพ (Cloud Computing) เพื่อรองรับการทางานทุกด้าน อาทิ ระบบเครื อข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ
ติดตั้งฐานข้อมูล และ ระบบการใช้งานซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานสามารถรับ -ส่ งคาสั่งและ
ปฏิ บัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแต่เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต 5) การป้ องกันภัย จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากหลังจากการเกิดวิกฤตโรคโควิด 19 หลายบริ ษทั หันมาใช้เทคโนโลยีในการทางาน จึงทาให้ ผูแ้ สวงหา
ผลประโยชน์พยายามเข้าถึงข้อมูลมูลบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ต้องจากผูด้ ูแลและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญของ
บริ ษ ัท 6) ลดค่ าใช้จ่ ายในการท างานและปรั บปรุ ง ห่ วงโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain) ตั้ง แต่ ก ระบวนการจัดซื้ อ
(Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การจาหน่าย (Distribution) และการขนส่ ง (Transportation) โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน (ปฐมา จันทรักษ์, 2563)

5. สรุป
จากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ส่ งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก ทั้งในด้าน
สุ ขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ด้ านสุ ขภาพ โดยผูท้ ี่ติดโรคโควิด 19 ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดย
ต้องทาการรักษาและกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ซึ่ งหากผูท้ ี่มีโรคประจาตัวอาจถึงขั้นเสี ยชีวิตได้ ด้ านสั งคม ผูท้ ี่ป่วย
เป็ นโรคโควิด 19 อาจได้รับการรักษาที่แบ่งแยกตามสถานะทางสังคม และต้องแยกตัวออกจากครอบครัวและ
สังคม ซึ่ งทาให้ผูป้ ่ วยและครอบครัวเกิดภาวะความเครี ยดได้ ด้ านเศรษฐกิจ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ส่ งผลให้ประชากรโลกว่างงานสู งขึ้นเนื่องจากการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การปิ ดประเทศ
การคัดกรองผูม้ าจากต่างประเทศ และการล็อกดาวน์ ทาให้เศรษฐกิจได้รับความเสี ยหายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจ
การนาเข้า-ส่ งออก ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจการท่องเที่ยวและบริ การ ดังนั้น จึงส่ งผลให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของโลกติดลบร้อยละ 3 และผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทย ติดลบที่ ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสที่ 2 เนื่ องจากประเทศ
ไทยเป็ นประเทศที่ตอ้ งพึ่งพาการส่ งออก และการท่องเที่ยวทาให้เศรษฐกิจของประเทศประสบปั ญหาอย่างมาก
จากปั ญหาดังกล่าวจึงทาให้รัฐบาลในหลายประเทศหันมาใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจแบบ “บาซู กา้ การคลัง”
อาทิ เยอรมันนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา มีการกระตุน้ เศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 14 – 28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
โดยที่ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยกระตุน้ เศรษฐกิจอยูท่ ี่ร้อยละ 9 – 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้
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ประเทศบราซิ ล ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซี ย ประเทศมาเลเซี ย ประเทศรัสเซี ย ประเทศตุรกี และประเทศ
เม็กซิ โ ก มี การใช้ม าตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จ เฉลี่ ย ประมาณร้ อ ยละ 4 ของผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมเพื่ อกระตุ้นให้
เศรษฐกิจกลับมาฟื้ นฟูโดยเร็ วที่สุด
แนวทางเตรี ยมความพร้ อมในการด ารงชี พจากผลกระทบของโรคโควิ ด 19 โดยส านั ก วิ จัย Oxford
Economics และสถาบันการศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจของ IBM (IBM Institute for Business Value) ได้แก่ 1) การ
สร้างระบบสื่ อสารเพื่อให้พนักงานสามารถทางานที่บา้ นได้ 2) การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนด้วย
ระบบประมวลผลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก (Artificial Intelligence) 3) การเข้าถึงระบบการทางานผ่านอินเทอร์เน็ต
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) เร่ ง สร้ า งระบบการท างานอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Cloud Computing)
5) การป้ องกันภัยจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ลดค่าใช้จ่ายในการทางานและปรั บปรุ งห่ วงโซ่ อุปทาน
(Supply Chain) โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

6. ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลและประชาชนทุกคนควรตระหนักและช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 อย่าง
เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดอีกรอบ
2. ประชาชนควรใช้จ่ายเงินเท่าที่จาเป็ น และควรลดการบริ โภคสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย เนื่องจากรายได้ลดลงจาก
ผลกระทบของโรคโควิด 19
3. รั ฐ บาลควรตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ การช่ ว ยเหลื อ ให้ ล ะเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ การ
ช่วยเหลือเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริ ง
4. รั ฐ บาลควรส่ ง เสริ ม การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น และมี คุ ณ ภาพ อาทิ การยกระดับ โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ
ก่อให้เกิดการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ เกิดการจ้างงาน การผลิตที่ยงั่ ยืน ผลที่ตามมา
คือประชาชนมีรายได้สูงขึ้นทาให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น และส่ งผลให้มีเงินไปพัฒนาประเทศมาก
ยิ่งขึ้นตามไปด้วย
5. รัฐบาลควรส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้ประชาชนมีศกั ยภาพทางด้านแรงงาน (Skilled Labor) และ/ หรื อสามารดาเนินกิจการได้โดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยเพื่อลดเวลาและต้นทุนในการผลิต
6. รัฐบาลควรสนับสนุนและให้ความรู ้ให้กบั ประชาชนในการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
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การสร้ างรูปแบบมูลค่าเพิม่ จากขยะในเขตเทศบาลตาบลขุนทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
CREATING VALUE ADDED GARBAGE FROM THE MUNICIPALITY
KUNTALAY A.MUNG SURATTHANI PROVINCE.
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
E-mail: ma_mai1234@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของครั ว เรื อ นผูท้ ิ้ ง ขยะ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลถึ ง
พฤติกรรมการกาจัดขยะของครัวเรื อน เพื่อศึกษาแนวทางและรู ปแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ข้อมูลที่ใช้
ในการวิจยั นี้เป็ นข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีขนาดตัวอย่างจานวน 400 ราย สถิติที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ มัธยฐาน T-test และ F-test
ปั จจัยที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการกาจัดขยะของครัวเรื อน ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
และความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะส่งผลต่อด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ส่วนตัวแปรอายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ และตัวแปรความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการขยะส่ งผลต่อด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ตัวแปรสถานภาพการสมรส พบว่า ส่ งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย แนวทางและรู ปแบบในการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม จากขยะจะเกิ ด ขึ้ น ได้น้ ัน ต้อ งร่ ว มมื อ กัน ทั้ง 3 ฝ่ ายด้ว ยกัน คื อ ครั ว เรื อ น เทศบาล และเอกชน
ในการดาเนินโครงการสามารถเริ่ มต้นได้โดยการทาในรู ปแบบกองทุนขยะชุมชน
คาสาคัญ: รู ปแบบ, ขยะ, ครัวเรื อน, การจัดการ

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็ นเมืองใหญ่และมีประชากรหนาแน่น มีอตั ราการขยายตัวและเติบโตของชุมชน
และมีกิจกรรมในการบริ โภคค่อนข้างสู ง ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานีโดยเฉพาะปั ญหา
ด้านขยะมูลฝอยถือว่าเป็ นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดอย่างยิง่ ทั้งในด้านสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคมและกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ปัญหาของเสี ยจากกองขยะ กลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหามลทัศน์
ความเสื่ อมโทรมทางภาพลักษณ์ของสถานที่น้ นั ๆ ปั ญหาเรื่ องแมลงวันและสัตว์พาหะนาโรคต่าง ๆ แม้ว่าภาครัฐ
ได้จัดสรรงบประมาณให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นด าเนิ น การด้านการจัดการขยะแต่ย งั คงเป็ นปั ญ หาใน
การจัดการและการกาจัดอยู่ตลอดจนปั ญหาการขาดความร่ วมมือ การมีส่วนร่ วมและการต่อต้านของประชาชน
หรื อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่กาจัดขยะ ทาให้การจัดการขยะเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้ จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานีมีปริ มาณเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีประมาณ 978 ตันต่อวัน โดยปริ มาณขยะที่มีการเก็บขน
เพื่อนาไปกาจัดมี ประมาณ 619 ตันต่อวัน มี ขยะตกค้าง 359 ตันต่อวัน นอกจากนี้ ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ปั จจุบนั ยังไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ที่ถูกสุ ขลักษณะ และปริ มาณของขยะที่มากที่สุดรายอาเภอคือ อ.เมือง
รองลงมาคือ อ.เกาะสมุย และน้อยที่สุด คือ บ้านตาขุน (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี , 2560) สาหรับ
เทศบาลตาบลขุนทะเล อ.เมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีเป็ น เทศบาลหนึ่งของอ.เมือง ซึ่ งเทศบาลมีพ้ืนที่ชุมชนเมือง
ชุมชนชนบท และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี ดังนี้ ปริ มาณขยะ
ที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างสู ง จากรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริ มสร้างสมรรถนะให้กบั
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายจากชุ มชน ปี 2556 พบว่า
การจัดการขยะโดยชุ มชนยังมี ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ปัญหาที่ พบคือ เทศบาลไม่มีที่ทิ้งขยะเป็ นของตนเอง หรื อ
ดาเนินการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิม่ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยในการจัดการขยะนั้น ได้ใช้วิธีการกาจัดในพื้นที่ไป
ทิ้งในพื้นที่เอกชน โดยการกาจัดเป็ นระบบเทกองปิ ดกลบเป็ นการครั้งคราว และยังพบปั ญหา คือ ค่าใช้จ่ายใน
การกาจัด ดังนั้น จึงเป็ นประเด็นในการวิจยั เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าวในการกาจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตาบล
ขุนทะเล ก่อเกิดการสร้างประโยชน์จากขยะ และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาล

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของครัวเรื อนผูท้ ิ้งขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลถึ งพฤติกรรมการกาจัดขยะของครั วเรื อนในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมื อง
จ.สุ ราษฎร์ธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางและรู ป แบบในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากขยะในเขตเทศบาลขุน ทะเล อ.เมื อ ง
จ.สุ ราษฎร์ธานี
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการจัดการขยะการจัดการทางด้ านอุปสงค์และการจัดการทางด้ านอุปทาน
แนวความคิดการจัดการขยะในรู ปแบบต่าง ๆ นอกจากการจัดการขยะของภาครัฐ โดยใช้ทางเลือก
อื่น ๆ เข้ามาจัดการการก่อให้เกิดขยะ ทั้งนี้ ทางเลือกในการจัดการแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การจัดการทางด้าน
อุปสงค์ และการจัดการทางด้านอุปทาน ดังนี้
1.การจัดการขยะทางด้านอุปสงค์เป็ นการจัดการที่ ต้นเหตุหรื อแหล่งกาเนิ ดขยะ ได้แก่ การลด
ปริ มาณการเกิดขยะ การให้ชุมชนและ/หรื อประชาชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการ มีวิธีการที่นาเสนอหลายวิธี
เช่น 5R (reduce, reuse, repair, recycle, refill) การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็ นต้น
2. การจัด การขยะทางด้านอุ ป ทานเป็ นการจัด การที่ ป ลายเหตุ ห รื อ การสร้ างสาธารณู ป โภคที่
เกี่ยวข้องขึ้นมารองรับขยะ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล การหมัดทาปุ๋ ย การสร้างโรงงานเผาขยะ
เป็ นต้น การจัดการขยะแบบผสมผสานระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เป็ นวิธีการจัดการขยะที่เน้นจัดการที่ต้นตอ
ของปั ญหา คือ ผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตสิ นค้า เป้ าหมายของการจัดการด้านอุปสงค์ คือ การลดปริ มาณขยะให้เหลือ
เฉพาะส่ วนที่เป็ นขยะที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วมากาจัด ดังนั้นเครื่ องมือที่ถูกนาเสนอและพิจารณา
ได้แก่ โครงการ 5R และการใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กัลยาณี อุปราสิ ทธิ์ และคณะ (2558) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรื อนใน
เขต เทศบาลตาบลสันโป่ ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของครั วเรื อ น ในเขตเทศบาลต าบลสั น โป่ ง อ าเภอแม่ ริ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ และปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของครั วเรื อน พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ครั วเรื อน พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดื อน การรั บรู ้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัว เรื อนด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย ด้านการนาไปใช้ต่อ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จอมจัน ทร์ นที วฒ
ั นาและวิ ชัย เที ย นถาวร (2560) ท าการศึ กษาเรื่ อ งความรู ้ แ ละทัศนคติ ที่ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การลดขยะของชุมชนแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีความแตกต่างและส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการลดขยะพบว่าลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สื่ อที่รับข่าวสาร ชนิดของขยะ การศึกษา สถานภาพ
อาชีพ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ความรู ้เรื่ อง ได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ้ า การปฏิเสธไม่ใช้ การซ่อมแซม
ลาดับชั้นการจัดการขยะ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
เฉลิมชาติ แสไพศาล (2556) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน : กรณี ศึกษา
เทศบาลตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสี มา. โดยใช้ตวั อย่างจากประชากร 405 หลังคาเรื อน ผลการศึกษา
ผลการศึ กษาพฤติ กรรมในการกาจัดขยะมูลฝอยของชุ มชนในเขตเทศบาลตาบลแชะสรุ ป ได้ดังนี้ ประชานมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับพอใช้ดา้ นพฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ส่วนในด้านพฤติกรรมการนากลับมาใช้ใหม่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใช้
ชุติมา ตุ๊นาราง และคณะ. (2554) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนและ
แนวทางในการพัฒนาการ บริ หารจัดการมูลฝอยชุ มชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ. การศึ กษาครั้งนี้ มี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล
นครสมุทรปราการ n ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมจัดการมูลฝอยชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ได้แก่ สถานภาพในครัวเรื อน ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่ อ เดื อ น จ านวนปี ที่ อ ยู่อ าศัย ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ มู ล ฝอย ทัศ นคติ และความยิ น ดี เ ข้าร่ วมใน
การจัดการมูลฝอยชุมชน
วรรณธณี กองจันทร์ดี. (2555). ทาการศึกษาเรื่ องการจัดการขยะของผูค้ า้ ในตลาดสด ศึกษากรณี ตลาดสด
บางกะปิ และตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร. ศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดการขยะของผูค้ า้
ในตลาดสด โดยเลือกตลาดสดบางกะปิ และตลาดสดนครไทย ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างผูค้ า้ ตลาดสดบางกะปิ มี
ความรู ้ดา้ นการจัดการขยะ โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 0.68 น้อยกว่าผูค้ า้ ในตลาดสดนครไทยที่มีค่าเฉลี่ย
ความรู ้ดา้ นการจัดการขยะอยู่ที่ 0.80 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างผูค้ า้ ตลาดสดบางกะปิ มีทศั นคติต่อการจัดการขยะ
เท่ากับ 4.05 ระดับมาก ส่ วนผูค้ า้ ตลาดสดนครไทยมีทศั นคติต่อการจัดการขยะ เท่ากับ 3.36 ซึ่ งอยู่ในระดับปาน
กลาง ผูค้ า้ ในตลาดสดนครไทยมีทศั นคติต่อการจัดการขยะเท่ากับ 3.36 อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ก ารวิ จัย คื อ ประชาชน (ครั ว เรื อ น)ในพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลขุน ทะเล จ านวน 9,568
ครัวเรื อน (เทศบาลขุนทะเล. 2558) กลุ่มตัวอย่าง ที่ โดยกาหนดขนาดตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1976 : 886) จึงเก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างทั้งนี้ในการเก็บแบบสอบถามใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบไปตามสะดวกและในการใช้กระบวนการเครื่ องมือเชิงคุณภาพ
4.2 เครื่ องมือวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากแห่ งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ จะเป็ นข้อมูลจาก
การสารวจภาคสนาม โดยทั้งจากการสังเกต ใช้เครื่ องมือเชิงปริ มาณ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ จะ โดยใช้ขอ้ มูลจากการเก็บ
รวมรวมไว้แล้ว จากรายงานสถิติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น รายงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี รายงานของเทศบาลขุนทะเล กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สานักงานสถิติแห่ งชาติ เป็ นต้น และ
ข้อมูลจากการค้นคว้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ท ห้องสมุด
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน T-test และ F-test

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั การสร้างรู ปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้ 1. ผลการวิจยั เพื่อศึกษาวิธีการกาจัดขยะและพฤติกรรมของครัวเรื อนผูท้ ิ้งขยะในเขต
เทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี ผลการวิจยั พฤติกรรมการกาจัดขยะของครัวเรื อน ดังนี้
ตารางที่ 1 พฤติกรรมในการกาจัดขยะ
พฤติกรรม
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
1. เลือกซื้อสิ นค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจาเป็ น
2. เลือกซื้อสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งใช้ถุงพลาสติกเกินความจาเป็ น
3. แนะนาให้สมาชิกในบ้านให้ใช้สินค้าที่เกิดขยะน้อยที่สุด
4. แนะนาแก่เพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกันลดขยะมูลฝอย
5. ให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดีในการช่วยลดขยะมูลฝอย
6. เลือกใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของมากกว่าถุงพลาสติก
ด้านการนากลับมาใช้ ใหม่
7. เลือกใช้วสั ดุที่สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่
8. ขยะประเภทขวดพลาสติกหรื อขวดแก้วท่านนากลับมาใช้ประโยชน์
9. ขยะที่เป็ นวัสดุประเภทโลหะ ท่านเก็บไว้ขาย
10. ท่านเก็บถุงพลาสติกที่ใช้งานได้ กลับนามาใช้ใหม่ได้อีก
11. วัสดุประเภทไม้ท่านนากลับมาใช้งานซ้ า
12. ขยะประเภทกล่องกระดาษท่านเก็บไว้ขายหรื อนามาใช้ซ้ า
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
13. ในครอบครัวมีการคัดแยกขยะเปี ยก ขยะแห้งออกจากกัน
14. การทิ้งขยะเปี ยกต้องมีภาชนะรองรับ
15. มีการคัดแยกประเภทหลอดนีออนและกระป๋ องสเปรย์ก่อนทิ้ง
16. มีการคัดแยกขยะประเภทแบตเตอรี่ โทรศัพท์ก่อนทิง้
17. ท่านมีการคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกก่อนทิ้งลงในถังขยะ
18. ครัวเรื อนมีถงั ขยะแยกตามประเภทขยะ เช่น ขยะเปี ยก ขยะอันตราย
ขยะที่สามารถนามาใช้งานได้ใหม่ เป็ นต้น
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Mean

SD

ผล

3.34
3.02
2.73
1.86
2.38
2.34

.561
.769
1.059
.731
.820
.819

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย

4.14
4.17
3.67
4.06
3.82
3.98

.598
.725
.923
.777
.957
.952

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.26
3.25
2.16
1.96
1.83
1.72

.634
.692
.905
.906
.837
.797

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
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การลดการเกิดขยะมูลฝอย พบว่า เลือกซื้ อสิ นค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจาเป็ น ค่าเฉลี่ย 3.34
ระดับปานกลาง ด้านการนากลับมาใช้ใหม่ พบว่า ขยะประเภทขวดพลาสติกหรื อขวดแก้วนากลับมาใช้ประโยชน์
มีค่าเฉลี่ย 4.17 ระดับมาก การคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า ในครอบครัวมีการคัดแยกขยะเปี ยก ขยะแห้งออกจากกัน
มีค่าเฉลี่ย 3.26 ระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการกาจัดขยะของครัวเรื อน พบว่า
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการกาจัดขยะของครัวเรื อนทิ้งขยะ
ตัวแปร

พฤติกรรม
เพศ (t-test)
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
อายุ(F-test)
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
สถานภาพการสมรส (F-test)
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
ระดับการศึกษา (F-test)
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
อาชีพ (F-test)
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
รายได้ (F-test)
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
จานวนสมาชิ กในครอบครั ว (F- ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
test)
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะ(F- ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
test)
ด้านการนากลับมาใช้ใหม่
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย

F-value
8.937
1.174
.063
1.536
1.867
1.297
1.258
10.108
3.097
4.705
9.924
1.054
6.706
9.922
4.932
3.348
3.468
3.653
.471
3.528
1.361
6.776
14.130
11.312

Sig
.003**
.279
.802
.018**
.001*
.103
.288
.000*
.027***
.000*
.000*
.393
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.830
.002**
.229
.000*
.000*
.000*

หมายเหตุ * sig.01 ** sig .05 *** sig .10
พบว่า ตัวแปรเพศ ส่ งผลต่อด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ตัวแปรอายุ ส่ งผลต่อด้าน
การลดการเกิดขยะมูลฝอย ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และด้านการนากลับมาใช้ใหม่ ที่ระดับนัยสาคัญ.01 ตัวแปรสถานภาพ
การสมรส พบว่า ส่ งผลต่อพฤติกรรมด้านกาจัดขยะในด้านการนากลับมาใช้ใหม่ที่ระดับนัยสาคัญ .01 และด้านการคัด
แยกขยะมูลฝอย ที่ระดับนัยสาคัญ .10 ส่ วนตัวแปรด้านระดับการศึกษา พบว่าส่ งผลต่อด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
และด้านการนากลับมาใช้ใหม่ ที่ ระดับนัยสาคัญ .01 ตัวแปรอาชี พ ตัวแปรด้านรายได้ และตัวแปรความรู ้ เกี่ ยวกับ
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การจัดการขยะ ส่ งผลต่อด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการนากลับมาใช้ใหม่ และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ระดับนับสาคัญ .01 และตัวแปรสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อด้านการนากลับมาใช้ใหม่ ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางและรู ปแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุ ราษฎร์ธานี สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 วิธีการจัดการขยะและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปัญหา
1. ครัวเรื อนทิ้งมูลฝอย
ไม่เป็ นที่
2. บางพื้นที่ไม่มีจุดใน
การทิ้งขยะ

สาเหตุของปัญหา
ไม่มีความรับชอบในการ
จัดการทิ้งขยะครัวเรื อน
การเข้าถึงในการจัดการ
ขยะของครัวเรื อนจาก
เทศบาล
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทา
ให้ยอ่ ยยาก

วิธีการแก้ ไขปัญหา
การสร้างจิตสานึก

กิจกรรมแก้ ไขปัญหา
จัดโครงการสร้างจิตสานึกใน
การจัดการขยะร่ วมกัน
การขอความช่วยเหลือจาก
การร่ วมกันระหว่างประชาชน
เทศบาลหรื อชุมชนหาทาง
ชุมชน และเทศบาลหาพื้นที่
ร่ วมกันในการหาแหล่งทิ้งขยะ กาจัดขยะ
3. ขยะพลาสติก โฟม
ลดการใช้ขยะ การแยกขยะ
- การจัดตั้งกองทุนขยะ
ขวดน้ ามีเป็ นจานวน
หรื อแปรสภาพขยะ
- การสร้างองค์ความรู ้ในการ
มาก
แปรสภาพขยะ
4. ไม่มีถงั ขยะในบาง
เทศบาลไม่ได้จดั ถังขยะ
ของงบประมาณช่วยเหลือจาก - สาธิตการจัดทาภาชนะ
พื้นที่ของชุมชน
ให้ในบางพื้นที่หรื อมีถงั
เทศบาล หรื อดัดแปลงวัสดุที่ การจัดการขยะ
5. ลักษณะของการอาศัย ขยะไม่เพียงพอ
เหลือใช้มารองรับขยะ
- เขียนแผนของบประมาณ
เป็ นหอพัก
เนื่องจากอยูร่ อบ
สร้างจิตสานึก การให้เจ้าของ จัดโครงการสร้างจิตสานึกใน
มหาวิทยาลัย 2 แห่ง
หอพักจัดการขยะกับนักศึกษา การจัดการขยะร่ วมกัน โดย
ที่เข้าพักร่ วมกัน
การร่ วมมือ ระหว่าง หอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัย และ
เทศบาล
6. ครัวเรื อนไม่คดั แยกมูล ขาดความรู ้ในการจัดการ สร้างองค์ความรู ้
- การอบรมให้องค์ความรู ้ใน
ฝอย
ขยะและไม่ทราบ
การคัดแยกขยะ
ประโยชน์ของขยะ
- การจัดตั้งกองทุนขยะ
- การสร้างองค์ความรู ้ใน
การแปรสภาพขยะ
7. ความมักง่ายของบุคคล จิตสานึกของบุคคล
การสร้างจิตสานึก
จัดโครงการสร้างจิตสานึกใน
การจัดการขยะร่ วมกัน
8. ไม่มีรูปแบบการสร้าง ขาดการดาเนินการร่ วมกัน สร้างองค์ความรู ้ในการคัดแยก การอบรมให้องค์ความรู ้ใน
มูลค่าเพิ่มที่ชดั เจน
ทั้ง 3 ฝ่ ายที่ต่อเนื่อง
การจัดการขยะที่มีประโยชน์ การคัดแยกขยะ
และส่งต่อไปยังเทศบาลหรื อ - การจัดตั้งกองทุนขยะ
เอกชน
- การสร้างองค์ความรู ้ใน
การแปรสภาพขยะ
- การหาแนวทางร่ วมกัน 3
ฝ่ ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มขยะ
คือ ครัวเรื อน เทศบาล และ
เอกชน
9. ขาดวิธีการจัดการมูล ไม่มีการถ่ายทอดองค์
สร้างองค์ความรู ้
จัดโครงการให้องค์ความรู ้
ฝอยที่ถูกต้อง
ความรู ้ให้ทวั่ ถึงทุก
และสร้างจิตสานึกใน
ครัวเรื อน
การจัดการขยะร่ วมกัน

716

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 15 ประจาปี 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ดังนี้โครงการจากขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
นั้น พบว่า ในชุมชนยังคงมีปัญหาในบางพื้นที่ที่มีกลิ่นเหม็นจากขยะชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากจานวนประชากรแฝงที่เข้า
มาอยู่ในชุมชนนั้นค่อนข้างสู งซึ่งรายล้อมไปด้วยมหาวิทยาลัย 2 แห่ ง โดยพบว่า หากจะเริ่ มทาการสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น
ต้องเริ่ มมาจากครัวเรื อนหรื อผูท้ ี่อาศัยในหอพักเป็ นห้องพักนั้น แยกขยะต้นทางก่อนซึ่ งในการจัดเก็บขยะของทาง
เทศบาลยังพบว่า ในการเททิ้งนั้นยังคงร่ วมขยะที่มีมูลค่ากับเศษอาหารรวมกัน แม้ว่าหน่วยงานทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็ น
เทศบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ ธานีได้ดาเนินโครงการต่าง
ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในการคัดแยกขยะ แม้กระทัง่ การแปรสภาพขยะให้เกิดการนามาใช้ประโยชน์ ปรากฏว่ายังคงมี
เป็ นจานวนน้อยมากที่ปฏิบตั ิดงั กล่าว ดังนั้นความเป็ นไปได้ในการดาเนินการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การนาขยะมาสร้าง
เป็ นพลังงานทดแทนหรื อ สร้างสิ่ งของที่มีมูลค่าในเขตพื้นที่ เช่น ปุ๋ ย ก๊าซชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากขยะยังคงเป็ นเรื่ องที่
ต้องดาเนิ นการสร้ างแรงกระตุ้นในขั้นพื้นฐาน โดยจากผลการวิจัยมี แนวโน้มเป็ นๆไปได้ในการดาเนิ นโครงการ
กองทุนขยะชุมชนเพื่อดาเนินการคัดแยก จัดซื้อขยะที่มีมูลค่าเพื่อนามาเข้าสู่กระบวนการแปรรู ปต่อไป

6. อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจยั เพื่อให้เกิดการสร้างรู ปแบบมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลตาบลขุนทะเล อาเภอ
เมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ดังนี้
1. พฤติกรรมของครัวเรื อนผูท้ ิ้งขยะ นั้น หากเริ่ มต้นในการสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้กบั ขยะในพื้นที่ ส่ วนที่
สาคัญในการเริ่ มกระตุน้ เป็ นอย่างแรกคือ ครัวเรื อนให้มีการจัดการขยะโดยการแยกขยะ เพื่อเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
เก็บขยะจะสามารถนาขยะที่มีประโยชน์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าตามประเภทขยะนั้น ๆ สาหรับในกระบวนการที่
สาคัญในการดาเนินงานด้านการลด คัดแยกและนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ให้มีประสิ ทธิภาพ
2. จากผลการวิจยั ปัจจัยที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการกาจัดขยะของครัวเรื อนทิง้ ขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล พบว่า
ตัวแปรอาชีพ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการจัดการ กัน สื บเนื่องจากในการจัดการขยะของแต่ละบุคคลนั้นคานึงถึง
ความสะดวกสบายเป็ นหลักจากผลการวิจยั ดังนั้น เวลาที่บุคคลใช้ในการจัดการขยะจะส่ งผลต่อพฤติกรรม ซึ่งเวลาในแต่
ละวันของบุคคลนั้นต้องจัดสรรในการทากิจกรรมต่าง ๆ หนึ่ งในนั้นคือ การทางาน หากอาชี พที่มีการใช้เวลาสู งใน
การทางานทาให้บุคคลนั้นอาจไม่มีเวลามากนักในการจัดการภายในบ้าน ดังนั้น พฤติกรรมจึงแตกต่างกัน บุคคลที่มี
เวลาที่ใช้ในชี วิตประจาในบ้านเรื อนอาจมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่ งจากผลการวิจยั ดังกล่าวได้สอดคล้องกับ ชุติมา
ตุ๊ นาราง และคณะ (2554) ที่ พบว่ า อาชี พของประชาชนที่ ต่ างกันจะ มี ส่ วนร่ วมการจัดการมู ลฝอยที่ ต่ างกันด้ วย
ส่วนตัวแปรรายได้พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกาจัดขยะที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ผลการวิจยั นั้นรายได้ของครั วเรื อนส่ วนใหญ่ จะอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท ดังนั้น เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยที่ครัวเรื อน
ได้รับนั้น พบว่ายังน้อยที่จะใช้เพื่อยังชี พในครัวเรื อน ทั้งนี้หากมีการคัดแยกขยะแล้วนาขยะไปสร้างมูลค่าเพิ่มจะเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการส่ งเสริ มให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่อาจพบว่าเมื่อบุคคลมีรายได้ที่สูงแล้วอาจไม่อยากที่จะสร้างรายได้ขยะ
ซึ่ งส่ งผลว่าเมื่อรายได้แตกต่างกันพฤติกรรมในการจัดการขยะแตกต่างกันไปด้วยซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติมา
ตุ๊นารางและคณะ (2554) รายได้ต่อเดื อนของประชาชนที่ ต่ างกันจะมี ส่วนร่ วมการจัดการมูลฝอยที่ ต่ างกันงานวิจัย
ของวรรณธณี กองจันทร์ดี (2555) กล่าวคือระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีการจัดการขยะที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานของกัลยาณี อุปราสิ ทธิ์ และคณะ (2558) กล่าวคือระดับรายได้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของครัวเรื อนแตกต่างกัน ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่ างกัน
มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรื อนแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันว่าเมื่อบุคคลมีองค์ความรู ้ในการแยก
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ขยะ หรื อการรู ้จกั เลือกสิ่ งของเพื่อนามาใช้ในการลดขยะ บุคคลนั้นสามารถนามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใน
การลดการสร้างขยะมูลฝอย ซึ่ งหากบุคคลไม่มีความรู ้ มีความรู ้ไม่ถูกต้อง จะส่ งผลให้วิธีการกาจัดขยะผิดไป ซึ่ งแสดง
ถึงว่าไม่มีองค์ความรู ้ในการจัดการขยะนั้นเอง ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับ จอมจันทร์ นทีวฒั นาและวิชัย
เที ยนถาวร (2560) ที่ พบว่าความรู ้ ในการจัดการขยะมี ผลต่ อพฤติ กรรมการกาจัดขยะ รวมถึ งงานวิจัยของเฉลิ มชาติ
แสไพศาล (2556) ที่พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชากร ในการจัดการขยะมูลฝอยความรู ้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมประชากร ส่ วนใหญ่ตอบถูก ซึ่ งบุคคลในพื้นที่ จะมีพฤติ กรรมในการกาจัดขยะ
มูลฝอยในระดับพอใช้
3. แนวทางและรู ปแบบในการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากขยะในเขตเทศบาลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
จากการประชุมกลุ่มพบว่าผูน้ าพยายามจะจัดให้มีกองทุนขยะชุมชนเพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ ควรเริ่ มต้น
จากเทศบาลที่ตอ้ งดาเนินการเองตั้งแต่เริ่ มต้นโครงการเพราะการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากขยะนั้นสามารถลดปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที่เทศบาลต้องเก็บรวบรวม และเมื่อวิธีการทิ้งขยะมูลฝอยมีการเปลี่ยนแปลงไประบบการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย ก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องเช่นกัน โดยเทศบาลจาเป็ นที่จะต้องศูนย์
โดยการจัดตั้งเป็ นกองทุนขยะ หรื อโรงคัดแยกขยะ เพื่อคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อทาการคัดแยกขยะ
และสามารถนาไปขายเป็ นรายได้ของเทศบาล

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั มีดงั นี้
1.จากผลการวิจยั เทศบาลควรเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นในการสร้างกองทุนขยะ โดยการร่ วมมือกันทั้ง 3 ฝ่ าย
เพื่อให้รูปธรรมและความเป็ นไปได้
2.ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรู ปขยะให้เกิดมูลค่า เช่นปุ๋ ยหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กบั
ครัวเรื อนเนื่องจากพบว่าขยะที่ครัวเรื อนผลิตมากที่สุดคือ ขยะพวกเศษพืชและอาหารสด
3. รัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนจะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการ ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยในระดับตาบลในลักษณะของ เครื อข่ายร่ วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย กันเช่น องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การ บริ การส่วนตาบล เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณและ สามารถสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากขยะ เช่นการสร้าง โรงกาจัดขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึ กษาความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งการแปรสภาพขยะเป็ นพลังงานเนื่ องจากปริ มาณขยะใน
ชุมชนรวมถึงบริ เวณใกล้เคียงมีปริ มาณที่อาจพอเหมาะในการแปรสภาพให้กลายเป็ นขยะพลังงานได้ รวมถึงศึกษา
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการขยะ และ ศึกษาความเป็ นไปได้ของโรงคัดแยกขยะชุมชน

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณการสนับสนุ นทุนการวิจยั จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
ภายใต้ แผนงานโครงการวิจยั และพัฒนาเครื อข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานีกบั ชุมชน
ท้องถิ่นและภาคี อีกทั้งผูว้ ิจยั ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาในการให้ขอ้ มูล รวมถึงผูท้ รงคุณวุฒิ
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และผูช้ ่วยนักวิจยั ในพื้นที่ที่ทาให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้ทุกสิ่ งที่ดีสาหรับชีวิต รวมทั้ง
กาลังใจที่แสนดีจากครอบครัวเล็ก ๆ จ่าเอกนัฐวัฒน์ เพ็ญพงษ์และลูกสาวน้องฟอร์จูนลูกชายน้องจอมทัพ
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การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย เพื่ อ 1) ศึ ก ษาลัก ษณะทั่ว ไปของผูใ้ ช้บ ริ ก ารทางการแพทย์
2) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ 3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการใช้
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เชิงสารวจใช้ตวั อย่างผูใ้ ช้บริ การผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลไม่แสวงหากาไรในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400
ราย สุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสมการถดถอยพหุ คูณ ซึ่ งในการวิเคราะห์ผูใ้ ช้บริ การได้แยกเป็ นผูป้ ่ วยนอกรวม และตามแผนกเฉพาะทาง
7 แผนก ผลการศึกษาพบว่ า 1) ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 15-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาไม่ต่า
กว่ าปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนักงานเอกชน รายได้เ ฉลี่ ย ของครอบครั วไม่ เกิ น 30,000 บาทต่ อ เดื อ น มี สมาชิ กใน
ครอบครั วไม่เกิ น 3 คน 2) ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ไม่เกิ นปี ละ 3 ครั้ ง เสี ยค่าใช้จ่ายไม่เกิ น 30,000 บาท ใช้สิทธิ
สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม และจ่ายเงินเอง ตามลาดับ แต่ผใู ้ ช้บริ การแผนกสู ติ -นรี เวช ตรวจสุ ขภาพผิวพรรณ
และความงาม และทันตกรรม ส่ วนใหญ่จ่ายเงินเอง 3) ปั จจัยที่ผใู ้ ช้บริ การเห็นว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจกลับมาใช้
บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกซ้ าในระดับมากที่สุด ได้แก่ (1) คุณภาพบริ การ การประสานงาน อัธยาศัยและการให้
เกียรติ และ (2) ความไว้วางใจในการรักษาและให้บริ การ 4) ปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การผูป้ ่ วยรวม
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษาและค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่ วนปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์
ของผูใ้ ช้บริ การแยกรายแผนก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ แผนกสู ตินรี เวช ได้แก่ สถานภาพ จานวน
สมาชิกในครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แผนกศัลยกรรม ได้แก่ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสิ ทธิ์ การรักษา แผนกอายุรกรรมได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว อาชี พ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิ ทธิ์ การรักษาและการบริ การอื่นๆ แผนกหู ตา คอ จมูก
ได้แก่ อายุของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ แผนกทันตกรรม ได้แก่ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว จานวน
สมาชิ กในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่ วนของแผนกกายภาพบาบัดไม่พบว่ามีปัจจัยอิสระใน
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แบบจาลองมีผลต่ออุปสงค์การใช้บริ การที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 5) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาและรายได้
ของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: การใช้บริ การทางการแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอก อุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์ โรงพยาบาลกลุ่มไม่
แสวงหากาไร
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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซี ยน (ที่มา : ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย) พยายาม
ผลักดันให้ตนเองกลายเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศที่เป็ น
คู่แข่ง ได้แก่ ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศมาเลเซี ย อินเดีย เวียดนาม ซึ่ งแต่ละประเทศต่างชูจุดเด่นและศักยภาพ
ทางการแพทย์เพื่อดึงดูดและรองรับตลาด Medical Tourism ให้เข้ามาใช้บริ การทางด้านสุ ขภาพในประเทศของ
ตนเอง หากพิจารณาองค์ประกอบสาคัญหลายๆ ประการ นอกจากคุณภาพและมาตรฐานการรักษาที่แต่ละประเทศ
ต่างได้รับการยอมรับจากคนไข้แล้วพบว่าแต่ละประเทศต่างวางตาแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกัน โดยจุดแข็งที่
สาคัญของไทยนอกจากที่มีชื่อเสี ยงในการรักษาแล้ว ยังมีความคุม้ ค่าคุม้ ราคา คือค่าบริ การที่ต่ากว่านั่นเอง การ
บริ การที่เป็ นมิตร รวมทั้งความมีชื่อเสี ยงทางด้านการท่องเที่ยวและการบริ การจึงสามารถสร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน และจูงใจให้กลุ่ม Medical Tourism เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพในไทยมากขึ้น ในช่วง 4 ปี
ที่ผ่านมา คือปี 2558-2561 ท่ามกลางกาลังซื้ อในประเทศที่ซบเซา รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีสัดส่วน
คนไข้ต่างชาติสูงกลับเติบโตได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยของโรงพยาบาลเอกชนรวม
ทั้งนี้ในปัจจุบนั การให้บริ การของโรงพยาบาลเอกชนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเข้ารับบริ การทาง
การแพทย์ ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกของผูร้ ับบริ การที่มีกาลังจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง และรัฐบาลมีนโยบาย
กระตุ้น และสนับ สนุ น ให้ โ รงพยาบาลเอกชนเข้า มามี บ ทบาทในการให้ บ ริ ก ารด้า นสุ ข ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ มี
การขยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว ถื อ ได้ว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของโรงพยาบาลเอกชนเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก ารและ
ประเทศชาติเป็ นอย่างยิ่ง โรงพยาบาลเอกชนทัว่ ไปในประเทศไทย มีแนวโน้มการแข่งขันสู งขึ้น (ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย, 2559) โดยเฉพาะในกลุ่ ม โรงพยาบาลเอกชน มี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ บริ ห ารต้น ทุ น และเพิ่ ม รายได้ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่พ่ ึงพารายได้จากกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป (จ่ายเงินสด,บัตรเครดิต,ประกันสุ ขภาพเอกชน, สิ ทธิ
เบิกจ่ายราชการ) มีสัญญาณการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ด้วยภาวะเศรษฐกิจและกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ยงั ไม่ฟ้ื น
ตัวอย่างชัดเจน สวนทางกันกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสู งขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การ
บางกลุ่มที่ตอ้ งต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง มีแนวโน้มหันไปใช้บริ การ โรงพยาบาลรัฐบาล คลินิกเอกชน
หรื อแม้แต่ซ้ื อยามาทานเอง ทั้งนี้โรงพยาบาลรัฐบาลยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งทางด้าน
สถานที่และบุคลากร จึงส่งผลให้การให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ดังนั้น โรงพยาบาลกลุ่ มไม่แ สวงผลก าไรจึ งเป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อ กที่ ผูใ้ ช้บริ ก ารจะพิจ ารณาในการใช้บ ริ ก าร
โรงพยาบาลอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิ ธิเป็ นโรงพยาบาลที่มิได้มุ่งแสวงหากาไร (The Use of Medical service,
outpatient department. Non-profit Hospitals groups in Bangkok.) เปิ ดให้บริ การรักษาผูป้ ่ วยทัว่ ไป ทั้งผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยใน โดยมีเป้าหมายคือการให้การดูรักษาพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วย ให้การรักษาพยาบาล บริ การและช่วยเหลือ
ผูเ้ จ็บไข้ทวั่ ไปโดยไม่คานึงถึงฐานะ เพศ วัย เชื้อชาติ หรื อศาสนา ให้การสงเคราะห์ผยู ้ ากไร้และขัดสน โรงพยาบาล
มูลนิธิในเขตกรุ งเทพมหานครมี 5 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉี ยว โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลมิชชัน
โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน โรงพยาบาลคามิลเลียนช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่มีผกู ้ ารศึกษาเกี่ยวกับอุปสงค์การใช้
บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไม่แสวงผลกาไรกรุ งเทพมหานคร เป็ นการอธิบายภาพรวมของประชากรใน
เขตพื้นที่ใช้บริ การ ดังนั้นการศึกษานี้เป็ นการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การ
ซึ่ งสะท้อนพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การ ภายใต้กลไกการตลาดและปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่ ออุปสงค์การใช้
บริ การของแต่ละบุคคล เพื่อเป็ นข้อมูลที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล ตลอดจนผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
บริ การด้านบริ การสุ ขภาพ ในการนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริ หารจัดการด้าน
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คุณภาพการบริ การและด้านคุณภาพการรักษา ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อ
เป็ นการส่ งผลดี ต่อระบบการบริ การลูกค้า ทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สังคมและระบบเศรษฐกิ จของประเทศ
โดยรวม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การศึ ก ษานี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ดัง นี้ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะทั่ว ไปของผูใ้ ช้บ ริ ก ารทางการแพทย์ข อง
โรงพยาบาลไม่ แ สวงผลกาไร ในเขตกรุ ง เทพมหานคร (2) ศึ กษาพฤติ กรรมผูใ้ ช้บ ริ การทางการแพทย์ข อง
โรงพยาบาลไม่ แ สวงผลก าไร ในเขตกรุ ง เทพมหานคร(3) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสิ นใจการใช้บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไม่แสวงผลกาไร ในเขตกรุ งเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไม่แสวงผลกาไร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ (5) วิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไม่แสวงผลกาไร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Dow Mongkolsmai (1972) ศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กบั แพทย์และโรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยน
แปลงอย่างไรเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลง และพบว่าโดยปกติแล้วครอบครัวจะใช้บริ การทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
มี ร ายได้ม ากขึ้น แต่ ก็ มี บ างกรณี ที่ค่า ใช้จ่า ยในแต่ ละเดื อ นของบริ การทางการแพทย์จะลดลงเมื่ อรายได้ของ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น ซึ่ งอาจเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการมีโภชนาการที่ดีข้ นึ มีอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ดีข้ นึ ผลการศึกษา
ของ Dow Mongkolsmai (1972 : 91) พบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ทางการแพทย์ต่อรายได้ของครอบครัวใน
ประเทศเท่ากับ 1.15 นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงรายได้ของครอบครัวจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายสาหรับ
บริ การทางการแพทย์เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันมากกว่าร้อยละ 1
Aday and Anderson (1975) ได้สรุ ปรวบรวมแนวคิดของนักวิจยั หลายๆคนปั จจัยกาหนดการใช้บริ การ
สุ ขภาพ กลุ่มของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยกาหนดการใช้บริ การสามารถแบ่งเป็ น 7 กลุ่ม ได้แก่ (อ้างในกุศล
สุ นทรธาดาและวรชัย ทองไทย, 2539, น. 6-8) 1) ตัวแปรทางด้านประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และ
ขนาดครอบครัว 2)โครงสร้างทางสังคม ได้แก่ การศึกษา อาชีพและเชื้อชาติ 3)ด้านจิตวิทยาสังคม ได้แก่ การรับรู ้
ว่าการเจ็บป่ วย การรั บรู ้ ถึงความรุ นแรงของโรค ความคาดหวังถึงประโยชน์การไปรับบริ การ และแนวทางที่
นาไปสู่ การใช้บริ การ 4)ด้านทรัพยากรของครอบครัว ได้แก่ รายได้ ความครอบคลุมของการประกันสุ ขภาพ การ
สถานบริ การที่จะไปใช้ประจา 5)ด้านทรัพยากรชุมชน ได้แก่ อุปทานของบริ การสุ ขภาพในชุมชน เขตที่อยู่อาศัย
ลักษณะของชุมชนและการเข้าถึงบริ การของชุมชน 6)ด้านองค์กร ได้แก่ แบบแผนของผูใ้ ห้บริ การ ลักษณะของ
ระบบริ การ (จ่ายตอบแทนบริ การหรื อจ่ายล่วงหน้าแบบประกันสุ ขภาพ) ลักษณะของสถานบริ การ (รั ฐหรื อ
เอกชน) และบุคลากรที่ผปู ้ ่ วยพบเป็ นครั้งแรก (แพทย์ พยาบาล ผูป้ ่ วยแพทย์หรื อพนักงานต้อนรับ) และ 7) ระบบริ
การสุ ขภาพ ได้แก่ นโยบายด้านสาธารณสุ ข และระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ประสิ ทธิ์ จันทกลาง (2540) ศึกษาในเรื่ องอุปสงค์ต่อบริ การทางการแพทย์ในจังหวัดลาพูน พบว่าปัจจัย
ที่มีอิทธิ พลต่ออุปสงค์การบริ การทางการแพทย์ในจังหวัดลาพูน ได้แก่ ปั จจัยด้านรายได้ สวัสดิการในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ระดับการศึกษา โดยมีปัจจัยดังกล่าวแปรผันตรงต่อความต้องการบริ การทางการแพทย์ ในขณะที่
ราคาบริ การทางการแพทย์จะแปรผกผันต่อความต้องการบริ การทางการแพทย์ เมื่อวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของ
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อุปสงค์ต่อรายได้และราคาบริ การทางการแพทย์พบว่า บริ การทางการแพทย์เ ป็ นสิ นค้าปกติ ความต้องการจะ
สู งขึ้นเมื่อมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนสู งขึ้น ในขณะที่ความยืดหยุ่นต่อราคามีความยืดหยุ่นน้อยแสดงถึงความ
ต้องการบริ การทางการแพทย์เป็ นสิ นค้าที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชี พ และแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะที่ ว่า
หากราคาบริ การทางการแพทย์เพิ่มขึ้นความต้องการจะลดลง ทางด้านประภัสสร แสงทน (2542) ศึ กษาเรื่ อง
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของบริ การรั กษาพยาบาลในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่ออุปสงค์บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก คือ อัตราค่าบริ การ ปริ มาณประกันสุ ขภาพ ระดับรายได้
และจานวนประชากร โดยปัจจัยปริ มาณประกันสุ ขภาพ ระดับรายได้ และประชากรมีความสัมพันธ์แปรผันตรงต่อ
ความต้อ งบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล ส่ ว นปั จ จัย ค่ า บริ ก าร มี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ปรผกผัน ต่ อ ความต้อ งการบริ การ
รักษาพยาบาล ในขณะที่ ชลธิ ดา ลาภหลาย (2545) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์
ของผูป้ ระกันตนในโครงการประกันสังคมจังหวัดลาพูน จากผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า ผูป้ ระกันตนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจระดับปานกลางต่อบริ การทางการแพทย์ ความสะดวกสบายต่อสถานที่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง
อัธยาศัยของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ การมี อุปกรณ์ และเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและเพียงพอ รวมทั้ง
ชื่อเสี ยงของแพทย์ผรู ้ ักษา แต่กลับไม่พึงพอใจในระยะเวลาในการตรวจรักษาของโรงพยาบาลแม่ทา ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การทางการแพทย์ของผูป้ ระกันตนนั้น ประกอบด้วย ปั จจัยทางด้านความพึงพอใจต่อ
บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ทา กล่าวคือการที่มีความพึงพอใจต่อบริ การทางการแพทย์มากก็มีโอกาส
ที่ จะมารั บบริ การบริ การทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ในขณะเดี ยวกันปั จจัยด้านรายได้ของครอบครั วต่อเดื อนของ
ผูป้ ระกันตนก็มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจด้วยเช่นกัน โดยผูป้ ระกันตนที่มีรายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
มีโอกาสที่จะมารับบริ การทางการแพทย์เพิ่มขึ้น แต่พบว่า ปั จจัยด้านอายุ เพศ ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล
ระยะทางจากที่ทางานถึงโรงพยาบาล และลักษณะงานที่ทาของผูป้ ระกันตนนั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจมารับ
บริ การทางการแพทย์ของผูป้ ระกันตนแต่อย่างใด
ในขณะที่ดุจเดือน พรมศรี (2555) ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้บริ การระหว่างสิ ทธิประเภทต่างๆ ของ
ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรีโดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยกาหนด
อุปสงค์ ประกอบด้วย ราคาบริ การทางการแพทย์ โดยมีผลต่ออุปสงค์ผูป้ ่ วยนอกทุกแผนก เพศมีผลต่ออุปสงค์
ผูป้ ่ วยนอกรวมและแผนกอายุรกรรม อายุมีผลต่ออุปสงค์ผปู ้ ่ วยนอกรวมและแผนกศัลยกรรม การได้รับการตรวจ
สุ ขภาพมีผลต่ออุปสงค์ผูป้ ่ วนนอกรวมและแผนกทันตกรรม สถานภาพสมรสมีผลต่ออุปสงค์แผนกศัลยกรรม
แผนกหู คอ จมูกและแผนกทันตกรรม รายได้มีผลต่ออุปสงค์แผนกทันตกรรม สิ ทธิ ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ามีผล
ต่ออุปสงค์ผปู ้ ่ วยนอกรวม สิ ทธิ อื่นๆ มีผลต่อผูป้ ่ วยนอกรวมและแผนกหู คอ จมูก 2) ความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์ของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เท่ากับ 0.201 ส่ วนความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยกาหนดอุปสงค์ต่อแผนกต่างๆนั้น ปั จจัยที่นามาศึกษายกเว้นระดับ
การศึกษาและอาชีพมีผลต่ออุปสงค์ผปู ้ ่ วยนอกทุกแผนกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 4) การเปรี ยบเทียบระหว่างสิ ทธิ
การใช้บริ การ โดยสิ ทธิอื่นๆและสิ ทธิประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ามีผลต่ออุปสงค์ผปู ้ ่ วยนอกรวมและแผนกหู คอ จมูก
อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาล จิตติมา ธีรพันธุ์เสถียร
(2549) ได้ศึ กษาคุ ณภาพบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้ อ มมิ ต ร
การศึกษาระดับการให้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกทั้งส่ วนที่เป็ นการรับรู ้และความคาดหวังของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การให้บริ การเพื่อศึ กษาคุ ณภาพการให้บริ การของแผนกผูป้ ่ วยนอก ของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ การให้บ ริ ก าร
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ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพบริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกในมุมมองของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ การ มีร ะดับความ
คาดหวังต่อบริ การสู งกว่าระดับการรับรู ้ต่อบริ การ โดยความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและระดับการรับรู ้
เกี่ยวกับคุณภาพบริ การเป็ นดังนี้ ด้านอัธยาศัยไมตรี ได้แก่ การได้รับการทักทาย พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส
สุ ภาพเรี ยบร้อยจากเจ้าหน้าที่และได้รับบริ การความช่ วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจ มีความสัมพันธ์กนั ใน
เชิ งบวก โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.137 และ 0.147 ตามลาดับ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ คือ
การมีโทรทัศน์ วิดีโอ ให้ดูขณะรอรับบริ การ มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก โดยค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.193 ด้าน
การให้ความรู ้คาแนะนาและปรึ กษา คือการได้รับความรู ้คาแนะนา วิธีการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคและยา
จากเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก โดยค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.126 ด้านความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้
คือ การตรวจรั กษาจากบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในการตรวจรักษาพยาบาล สามารถ
วินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก โดยมีค่ าความสัมพันธ์กนั เท่ากับ 0.109 ต่อมา
เขมจิ รา พุ่มกาหลง (2553) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอกต่อคุณภาพการให้บริ การของ
โรงพยาบาลปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจใน 5 ด้าน พบว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การโรงพยาบาล
ปทุมธานี มีความพึงพอใจในคุณภาพบริ การในระดับปานกลาง เรี ยงลาดับความพึงพอใจในแต่ละด้านจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านความน่ าเชื่ อถือโดยให้ความสาคัญเรื่ องการเก็บรักษาข้อมูลการรักษาพยาบาลและห้องตรวจ
ร่ างกายที่มีความมิดชิด ด้านความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ โดยให้ความสาคัญเรื่ องคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ที่ดีและให้
ในปริ มาณมาก ด้านความเข้าใจและรู ้จกั ผูร้ ับบริ การโดยให้ความสาคัญเรื่ อง ทาเลที่ต้งั ที่เหมาะสมของโรงพยาบาล
และด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การโดยให้ความสาคัญเรื่ อง แสงสว่างที่เพียงพอ ความสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่ตามลาดับ ในขณะที่ วารุ ณี ลีทรายมูล (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล สมุทรปราการ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการบริ การมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านความรวดเร็ วในการรับบริ การ
รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริ การและอันดับ ที่ 3 ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ โดยทั้ง 3 ด้านผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย การศึ กษาเน้น ไปที่ 2 ประเด็ น หลัก ได้แ ก่ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ และอุป สงค์การใช้บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลกลุ่ มไม่
แสวงผลกาไร ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การทางการแพทย์
ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ

การตัดสิ นใจใช้บริ การทางการแพทย์

อุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริ การทางการแพทย์
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บริ ก ารทางการแพทย์ เป็ นการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
ผูใ้ ช้บริ การ สถิติที่ใช้ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกและ
กลับใช้บริ การทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรด้าน ช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูล เหตุผล
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ที่ทาให้ตดั สิ นใจ ค่าใช้จ่ายและสิ ทธิ พิเศษต่างๆ การป้ องกันโรคและความสามารถในการดู แลตนเอง คุณภาพ
บริ การ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริ การ
การศึกษาปัจจัยกาหนดอุปสงค์ การศึกษาในส่วนนี้ใช้แบบจาลองถดถอยพหุคูณ ตัวแปรตาม คือ จานวน
ครั้งการใช้บริ การทางการแพทย์ในรอบ 1 ปี ตัวแปรอิ สระ ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ (เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว) และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับบริ การ
ทางการแพทย์ (ราคาบริ การทางการแพทย์ สิ ทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล และการเข้ารับบริ การการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี ) นอกจากนี้ยงั มีการวิเคราะห์ความยืดหยุน่ อุปสงค์ต่อราคาและต่อรายได้ในการใช้บริ การทางการแพทย์
3.3 สมมติฐานการวิจัย
การศึ กษานี้ กาหนดสมมติ ฐาน ดังนี้ อุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์มีความสั มพัน ธ์ในทิ ศ ทาง
เดียวกันกับ อายุ รายได้ การมีกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ และสิ ทธิ กองทุนประกันสังคม ในขณะที่อุปสงค์การใช้
บริ การมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงกัน ข้ามกับ ราคาบริ การทางการแพทย์ การใช้สิท ธิ ข องผูร้ ั บ บริ การใน
การจ่ายเงินสด และจานวนสมาชิกในครอบครัว

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง จากข้อมูลในปี 2558 มีจานวนผูใ้ ช้บริ การผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลหัวเฉี ยว
โรงพยาบาลมิชชัน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลคามิลเลียนและโรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน มากกว่า
300,000 คน/ปี และกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นผู ้เ ข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนกผู ้ป่ วยนอก
3 โรงพยาบาลของโรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลกาไร เนื่ องจากการการเก็บข้อมูลในครั้ งนี้ ได้รับอนุ ญาตจาก
ผูบ้ ริ หาร 3 โรงพยาบาลใน 5 โรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้ จะต้องดาเนินการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจานวน 400
ตัวอย่าง โดยมีระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ได้กาหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จ ของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane 1973 อ้างใน ธี ร วุ ฒิ เอกะกุล , 2543) ซึ่ ง จากการเปิ ดตาราง ณ ขนาดตัวอย่างประชากรจานวน
300,000 คน การเก็ บ ข้อ มู ล ครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี เ ก็ บ แบบ Perspective การเก็ บ ข้อ มู ล ในครั้ งนี้ ได้เ ก็ บ ข้อ มู ล ทั้ง สาม
โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 167 ชุด แยกตามแผนก ดังนี้ แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกสู ติ-นรี เวช ,
แผนกหู ตา คอ จมูก ,แผนกศูนย์ตรวจสุ ขภาพและผิวพรรณความงาม,แผนกทันตกรรมและแผนกกายภาพบาบัด
จานวน 67,30,25,20,15,5,5 ชุด ตามลาดับ เนื่องจากการใช้บริ การทางการแพทย์ในแต่ละปี ไม่เท่ากันจึงคานวณจาก
สถิติ 1 ปี ผ่านมา จึงทาให้ได้สัดส่วนแบบสอบถามตามด้านบน
4.2 เครื่ องมือวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มแบบง่าย
จากนั้นจึงได้ทาการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนา
แบบสอบถามที่ เรี ยบเรี ยงได้ให้ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ทางด้านระเบียบวิธีวิจยั เป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม
ภาษาที่ ใช้ และการทดสอบก่ อน (Pre-test) จานวน 30 ชุ ด แล้วนามาวิเคราะห์ความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเท่ากับ 95%
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการาศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิซ่ ึ งได้มาโดยการออก
แบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์โรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลกาไร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉี ย ว โรงพยาบาลเซนต์ห ลุย ส์ โรงพยาบาลกรุ ง เทพ
คริ สเตียน ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิได้ดาเนินการสื บค้นข้อมูลงานวิจยั และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึ กษาและทาการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ
ทางการแพทย์ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การทางการแพทย์ ศึกษาปั จจัยที่
กาหนดอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ วิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุป สงค์ข องผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์
วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิงพรรณนา และเชิงปริ มาณ
1. วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็ นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ (1) และ (2) คือการศึกษา
ลักษณะทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ และ 2) ศึกษาพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ โดยสถิติที่ใช้
ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มาณ เป็ นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ (3) ศึ กษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการใช้บริ การทางการแพทย์ สถิติที่ใช้ ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (4) ศึกษาปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ โดยสมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) ประกอบด้วยสมการสาหรับผูป้ ่ วยรวม และแยกตามแผนกผูป้ ่ วยนอก 7 แผนก (แผนกสู ตินรี เวชฯ แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกหู -คอ-จมูก-ตา แผนกศูนย์ตรวจสุ ขภาพและผิวพรรณ แผนกทัน
ตกรรม แผนกกายภาพบาบัด) รวม 8 สมการ ซึ่งรู ปแบบของสมการ ดังนี้
Qt = f( Pa , FAM, INC ,EDU ,SEX, AGE ,WEL1, WEL2, WEL3, CU, JOB, STA )
โดย

Pa =
FAM =
INC =
EDU =
AGE =
SEX =
WEL =
WEL1 =
WEL2 =
CU =
JOB =
STA =

ราคาบริ การทางการแพทย์ผปู ้ ่ วยนอกเฉลี่ยต่อครั้งในรอบ 1 ปี (บาท)
จานวนสมาชิกในครอบครัว (คน)
รายได้ของครอบครั้งเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
ระดับการศึกษาสู งสุ ด (ปี )
อายุของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ (ปี )
เพศของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์
สิ ทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในการใช้บริ การทางการแพทย์
สิ ทธิทวั่ ไป (ผูป้ ่ วยจ่ายเงินเอง)
สิ ทธิสวัสดิการอื่นๆ
การเข้ารับบริ การการตรวจสุ ขภาพประจาปี
อาชีพ (พนักงานเอกชน, อาชีพอื่นๆ)
สถานภาพ (โสด, อื่นๆ)

ในการวิเคราะห์มีการจาแนกตามประเภทผูป้ ่ วยนอกแผนกผูป้ ่ วยนอกรวมและแผนกย่อยต่างๆ 7 แผนก
รวมทั้งสิ้ น 8 สมการ ได้แก่ แผนกป่ วยนอกรวม แผนกสู ติ-นรี เวชฯ อายุรกรรม ศัลยกรรม หู -คอ-จมูก-ตา ศูนย์
ตรวจสุ ขภาพและผิวพรรณ ทันตกรรม และกายภาพบาบัด และวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ (5) วิเคราะห์ความ
ยืดหยุ่นอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ โดยใช้ผลจากการการอ่านค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อน ามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สมการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์และใช้สมการรู ปแบบล็อกฟังก์ชนั่
InQt = ß1+ ß2Ininc+ß3InPa
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5. ผลการวิจัย
1) ลักษณะทั่วไปของของผู้ใช้ บริการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวน้อยกว่า 30,000 บาท และมีจานวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 3 คน
2) พฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การทางการแพทย์ ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาส่ วนใหญ่ผูใ้ ช้บริ การมีการใช้
บริ การทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลไม่แสวงหากาไรน้อยกว่า 3 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การทางการแพทย์
น้อยกว่า 30,000 บาท ผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ ป ระกันสังคม นอกจากนี้ผใู ้ ช้บริ การยังมีการใช้
บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาล และผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ทราบว่าโรงพยาบาลเหล่านี้ (โรงพยาบาล
หัวเฉี ยว,โรงพยาบาลมิชชัน,โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน)เป็ นโรงพยาบาลที่จดั ตั้งและบริ หารภายใต้มูลนิธิเป็ น
โรงพยาบาลกลุ่มไม่แสวงผลกาไร
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจการใช้ บริการทางการแพทย์ ผลกการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่ผูใ้ ช้บริ การเห็นว่ามี ผลต่อการตัดสิ นใจกลับมาใช้บริ การแผนกผูป้ ่ วยนอกซ้ าในระดับมากที่ สุด ได้แก่
(1) คุณภาพบริ การ การประสานงาน อัธยาศัยและการให้เกียรติ และ (2) ความไว้วางใจในการรักษาและให้บริ การ
4) ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การใช้ บริการทางการแพทย์ ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ของผูใ้ ช้บริ การผูป้ ่ วยรวม
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษาและค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่ วนปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์
ของผูใ้ ช้บริ การแยกรายแผนก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ แผนกสู ตินรี เวช ได้แก่ สถานภาพ จานวน
สมาชิกในครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แผนกศัลยกรรม ได้แก่ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสิ ทธิ์ การรักษา แผนกอายุรกรรมได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว อาชี พ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิ ทธิ์ การรักษาและการบริ การอื่ นๆ แผนกหู ตา คอ จมูก
ได้แก่ อายุของผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ แผนกทันตกรรม ได้แก่ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว จานวน
สมาชิ กในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่ วนของแผนกกายภาพบาบัดไม่พบว่ามีปัจจัยอิสระใน
แบบจาลองมีผลต่ออุปสงค์การใช้บริ การที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ บริ การทางการแพทย์ ผลการศึกษาพบว่าในการคานวณค่าความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์บริ การทางการแพทย์ต่อรายได้ของผูใ้ ช้บริ การและราคาบริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลุ่มไม่
แสวงผลกาไรในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กนั ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

6. อภิปรายผล
การพิจารณาปัจจัยที่กาหนดอุสงค์ ต่อการใช้ บริ การทางการแพทย์ การศึ กษาพบว่า รายได้เฉลี่ ยของ
ครอบครัวเป็ นปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริ การทางการแพทย์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และมี
เครื่ องหมายของสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก แสดงถึงปั จจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอุปสงค์และ
พฤติกรรมการใช้บริ การทางการแพทย์ กล่าวคือถ้ารายได้เฉลี่ ยของครอบครัวผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์แผนก
ผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทาให้ความต้องการการใช้บริ การทางการแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอกรวมเพิ่มขึ้น 0.011
ครั้งต่อปี ซึ่งผลที่ได้ในผูป้ ่ วยนอกรวมเกิดจากการที่เมื่อครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นความต้องการด้านการรักษา
และการดูแลสุ ขภาพก็จะเพิม่ มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีของ
Dow Mongkolsmai ทาการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กบั แพทย์และโรงพยาบาลจะมีการเปลี่ ยน
แปลงเมื่ อ รายได้เ ปลี่ ย นแปลง คื อ การใช้บ ริ ก ารทางการแพทย์เ พิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ มี ร ายได้ม ากขึ้ น นั่น คื อ คื อ
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การเปลี่ ยนแปลงของรายได้ของครอบครัวจะมี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายสาหรับบริ การทางการแพทย์
รวมทั้งสอดคล้องกับ ประสิ ทธิ์ จันทกลาง (2540) ศึกษาเรื่ องอุปสงค์ต่อการบริ กทางการแพทย์ ในจังหวัดลาพูน
พบว่า บริ การทางการแพทย์เป็ นสิ นค้าปกติ ความต้องการใช้บริ การทางการแพทย์จะสู งขึ้นเมื่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรื อนสู งขึ้น และอมรรัตน์ ลือนาม (2551) ศึกษาอุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของ
ครอบครัวมี เครื่ องหมายสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาบริ การทางการแพทย์มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ 0.021 แสดงถึ ง ปริ มาณการใช้บริ การทางการแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอกมี ค วามสั มพัน ธ์ในทิ ศ ทาง
เดียวกันกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว กล่าวคือ เมื่อผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว
เพิ่มขึ้นจะทาให้มีความต้องการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ถือได้ว่าสิ นค้าการบริ การทางการแพทย์
เป็ นสิ นค้าที่จาเป็ นสาหรับตัวแปรระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอุปสงค์และพฤติกรรม
การใช้บริ การทางการแพทย์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เป็ นลบ โดยไม่เป็ นไปตามที่ต้งั สมมติฐาน
ไว้ต้ งั แต่ตน้ กล่าวคือค่าความยืดหยุ่นของระดับการศึกษากับอุปสงค์และพฤติกรรมการใช้ บริ การทางการแพทย์
แผนกผูป้ ่ วยนอกมีความยืดหยุ่นต่าเพราะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ -1 จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้บริ การทางการแพทย์
กับระดับการศึกษาแปรผกผันในทิศทางตรงข้าม แม้ผใู ้ ช้บริ การทางการแพทย์จะมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็ไม่ได้
มี แนวโน้มที่ จะใช้บริ การทางการแพทย์เพิ่มมาขึ้นด้ว ย การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า จานวนสมาชิ กในครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริ การทางการแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอก ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 กล่าวคือเมื่อจานวนสมาชิกในครอบครัวมีจานวนเพิ่มขึ้น 1 คน ทาให้ความต้องการการใช้บริ การ
ทางการแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอกเพิ่มมากขึ้น 0.028 ครั้งต่อปี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภัสสร แสงทน
(2542) ทาการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของบริ การรักษาพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อุ ป สงค์บ ริ การรั ก ษาพยาบาลผู ้ป่ วยนอก คื อ จ านวนประชากรมี
ความสัมพันธ์แปรผกผันตรงต่อความต้องการบริ การรักษาพยาบาล จากผลการศึกษา ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อ
ราคาบริ การทางการแพทย์มีความยืดหยุน่ สู งเพราะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงให้เห็น
ว่าปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และพฤติ กรรมการใช้บริ การทางการแพทย์ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของราคา
บริ ก ารทางการแพทย์เ นื่ อ งจากการใช้บ ริ ก ารทางการแพทย์แ ผนกผู ้ป่ วยนอก รั ก ษาพยาบาลโดยใช้ สิ ท ธิ
ประกันสังคมและสิ ทธิสวัสดิการอื่นๆ ในการใช้บริ การทางการแพทย์
การศึ กษาของ อมรรั ต น์ ลื อนาม (2551) ทาการศึ กษาเรื่ องอุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์ข อง
โรงพยาบาลเอกชนเขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้บริ การทางการแพทย์
ระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีปริ มาณการใช้บริ การทางการแพทย์ที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าเพศชาย สาหรับผลการศึกษาที่
ได้ในแผนกอายุรกรรม พบว่าเพศชายมาใช้บริ การมากกว่าเพศหญิง กล่าวได้ว่าเพศชายมีสุขภาพที่เสื่ อมลงมากกว่า
เพศหญิง เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมการดารงชีวิต เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยวเตร่ ไม่มีการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี การทางานหนัก ความเครี ยด เป็ นต้น
สถานภาพ ระหว่างผูท้ ี่มีสถานภาพโสดและสถานภาพอื่นๆ การใช้บริ การทางการแพทย์แผนกผูป้ ่ วย
นอกมี ค วามแตกต่ างกัน ที่ ร ะดับ นัย สาคัญ 0.05 จากการศึ กษาพบว่ าผูท้ ี่ มี สถานภาพโสดมี การใช้บริ การทาง
การแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอกมากกว่าสถานภาพอื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 15-65 ปี อาจ
กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระหว่างการศึกษา เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่งจบการศึกษาอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นวัยทางานและ
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การครองโสดมากกว่าการมี ครอบครั วของการใช้ชีวิตในยุคปั จจุบัน การใช้บริ การทางการแ พทย์จึงเป็ นผูท้ ี่
สถานภาพโสดที่มาใช้บริ การทางการแพทย์เพื่อดูแล รักษา และส่งเสริ มสุ ขภาพ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้ชีวิต
ที่มีความคล่องตัว การเดินทางที่สะดวกสบาย การมีเวลาเป็ นส่ วนตัว ฯลฯ การศึกษาครั้งนี้ พบว่า อุปสงค์และ
พฤติกรรมของการใช้สิทธิ การรักษาพยาบาลและการใช้บริ การทางการแพทย์ สิ ทธิ ประกันสังคม สิ ทธิ สวัสดิการ
อื่นๆ (ประกันสุ ขภาพ/ประกันชี วิต, สิ ทธิ ข้าราการ, สิ ทธิ สวัสดิ การบริ ษทั , สิ ทธิ สวัสดิ การรั ฐวิสาหกิ จ , สังคม
สงเคราะห์) ตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริ การทางการแพทย์อย่างมี
ระดับ นัย สาคัญ 0.05 โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ เท่ากับ 0.021 มี เ ครื่ อ งหมายสั ม ประสิ ท ธิ์ เป็ นบวก ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ตอนต้นและทฤษฎีอุปสงค์ ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้น้ ี แตกต่างกับการศึกษาของดุจเดือน
พรมศรี (2555) ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้บริ การระหว่างสิ ทธิ ประเภทต่างๆ ของผูป้ ่ วยนอกของ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรี จากการศึกษาพบว่า สิ ทธิ ประกันสังคม สิ ทธิ ขา้ ราชการ สิ ทธิ สวัสดิการ
บริ ษทั ซึ่ งตามทฤษฎีแล้วควรจะเป็ นตัวแปรในการกาหนดอุปสงค์และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับตัว
แปรตาม แต่ในกรณี การศึกษาครั้งนี้ตวั แปรดังกล่าวไม่มีผลต่ออุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ และแตกต่างกับ อมรรัตน์ ลือนาม (2551) ทาการศึกษาเรื่ องอุปสงค์การใช้บริ การทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเอกชน เขนสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร พบว่าสวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่มีผลต่ออุป สงค์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การที่ตวั แปรเหล่านี้ ไม่มีส่วนในการกาหนดปริ มาณการใช้บริ การทางการแพทย์ใน
การศึกษาครั้งนี้ อาจเนื่องมาจากบริ การทางการแพทย์เป็ นสิ นค้าจาเป็ นต่อการดารงชีวิต สาหรับตัวแปรการศึกษา
และอาชี พ ซึ่ งในการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าไม่มีผลต่ออุปสงค์และพฤติ กรรมการใช้บริ การทางการแพทย์อ ย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซ่ ึ ง ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ังไว้แ ละทฤษฎี ต อนต้น เช่ น กัน ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้น้ ี แตกต่ า งจาก
แบบจาลองของ Grossman ในประเด็นการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ การศึกษาเป็ นตัวแปรสาคัญของการ
ลงทุนในสุ ขภาพ การที่ตวั แปรระดับ การศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีผลต่ออุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริ การ
ทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวได้ว่าเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสุ ขภาพ ระบบสาธรณ
สุ ขของเมืองไทยในระยะช่วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา ในส่วนของการมีสิทธิสวัสดิการต่างๆ ในการดูแลรักษาพยาบาล
ให้กับประชาชนทุกระดับชั้น จึ งทาให้อิทธิ พลของตัวแปรระดับการศึ กษาและอาชี พไม่มีผลต่อ อุปสงค์แ ละ
พฤติกรรมการใช้บริ การทางการแพทย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ที่ได้สอดคล้องกับทฤษฎี
อุปสงค์ต่อบริ การทางการแพทย์ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (2546) ที่พบว่าปัญหาอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์
อุปสงค์ที่มีต่อการบริ การทางการแพทย์ในรู ปแบบของการบริ โภค คือ การจ่ายเงินค่าบริ การสุ ขภาพนั้นส่ วนมาก
ทาโดยบุคคลที่สาม ซึ่ งเป็ นผลกระทบที่เกิ ดจากแทรกแซงของบุคคลที่สามที่ยงั ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ นัก สาหรับ
ตัวแปรอายุ ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีผลต่ออุปสงค์และพฤติกรรมการใช้บริ การทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติซ่ ึ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และทฤษฎีตอนต้นเช่ นกัน ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้ไม่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ (อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ 2546) ดังที่กล่าวว่า อุปสงค์ที่มีต่อการบริ การทางการแพทย์เป็ นสิ นค้าที่มี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากอุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้าทัว่ ไป คือความต้องการทางการแพทย์เป็ นแนวคิดกึ่งอุปทานอัน
เปรี ยบเสมือนการบริ โภคสิ นค้าทุน การบารุ งรักษาสุ ขภาพจะต่างตามลักษณะสุ ขภาพของปั จเจกบุคคล และช่วง
อายุขยั ของมนุ ษย์ เช่ น ในวัยเด็กความต้องการบริ การทางการแพทย์มิใช่ เพื่อการมีชีวิตอยู่รอดเท่านั้น แต่เพื่อ
การเจริ ญเติบโตด้วย เมื่ออยู่ในวัยผูใ้ หญ่หรื อมีอายุมากขึ้น ความต้องการบริ การทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปตาม
การบ ารุ ง รั ก ษาสุ ข ภาพ ไม่ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎี ข อง Aderson, Kravits and Anderson (1975) ได้เ สนอกรอบ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสุ ขภาพว่าการตัดสิ นใจในการแสวงหาบริ การทางการแพทย์และ
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ปริ ม าณการใช้บ ริ ก ารจะมี ม ากน้อ ยเพี ย งใด ขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย หลัก ๆ 3 ประการ คื อ ปั จ จัย โน้ม น าที่ มี อ ยู่ก่ อ น
(Predisposing Factors) หมายถึ งตัวแปรต่างๆของแต่ละบุคคลที่ โน้มน าไปสู่ การใช้บริ การสุ ขภาพ คุ ณสมบัติ
เหล่านี้มีอยู่ก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่ วย ได้แก่ ปั จจัยทางประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว
เป็ นต้น , ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น การศึกษา อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ เป็ นต้น , ความเชื่อด้านสุ ขภาพ เช่น ความเชื่อ
ว่าการรักษาด้วยแผนปั จจุบนั สามารถรักษาการเจ็บป่ วยได้ดีกว่า และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Aday and
Anderson (1975) ซึ่ งได้สรุ ปรวบรวมแนวคิดของนักวิจยั หลายๆคน (อ้างในกุศล สุ นทรธาดาและวรชัย ทองไทย,
2539, น. 6-8) จากการศึกษากล่าวไว้ว่ากลุ่มของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปั จจัยกาหนดการใช้บริ การสุ ขภาพ คือ
ตัวแปรทางด้านประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และขนาดครอบครัว การศึกษาปั จจัยกาหนดการใช้
บริ การสุ ขภาพของแต่ละบุคคล ได้รับการขยายกรอบการศึกษาโดย Aday and Anderson (1981) ว่าการใช้บริ การ
ไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านโครงสร้างข้างต้นเท่านั้น แต่ยงั ขึ้นกับปัจจัยหรื อลักษณะด้านระบบ
บริ การสุ ขภาพ ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวทาให้เกิดความเป็ นไปได้ในการเข้าถึงบริ การรวมทั้งความพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ในแง่ของความสะดวกสบาย การบริ การที่ตอ้ งการ ค่าใช้จ่า ลักษณะของผูใ้ ห้บริ การและคุณภาพของบริ การ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเข้าถึงบริ การและการใช้บริ การสุ ขภาพ และไม่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มี่อิทธิ พลต่อ
ความต้องการของบริ การทางการแพทย์ของ (Demand For Medical Care) มีอยู่หลายปั จจัยซึ่ งสรุ ปได้ดังนี้ ปั จจัย
ทางด้านประชากร (Demographic Factors) เช่ น อายุ เพศ ความหนาแน่ นของประชากร รวมทั้งสถานที่ต้ งั ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ แ ละสภาพแวดล้อ ม เป็ นต้น จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า ค่ า ความยื ด หยุ่น ของอุ ปสงค์บ ริ ก ารทาง
การแพทย์ต่อราคาหรื อการเปลี่ ยนแปลงราคาค่าบริ การทางการแพทย์ ไม่มีผลต่อปั จจัยที่ กาหนดอุปสงค์และ
พฤติกรรมการใช้บริ การทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึ งไม่ได้เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้แต่ตอน
ตอนต้น ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ใช้สิทธิ การรักษาพยาบาลการใช้บริ การทางการแพทย์โดย
ใช้สิทธิ ประกันสังคมและสิ ทธิ สวัสดิการอื่นๆ ในการเข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนกผูป้ ่ วยนอกซึ่ งสอดคล้อง
กับ การศึ กษาเรื่ อ งการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการใช้บ ริ การระหว่ า งสิ ท ธิ ป ระเภทต่ างๆ ของผูป้ ่ วยนอกของ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรีของ ดุ จเดือน พรมศรี (2555) จากการศึ กษาพบว่า ค่าความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์บริ การทางการแพทย์ต่อราคาหรื อการเปลี่ยนแปลงราคาบริ การทางการแพทย์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณการใช้บริ การทางการแพทย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งแตกต่างจากผลการศึกษาของ อมรรัตน์ ลือนาม
(2551) พบว่าค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาบริ การทางการแพทย์มีค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.288 และมี เครื่ องหมาย
สัมประสิ ทธิ์ เป็ นลบ แสดงถึ งปริ มาณทางการแพทย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาบริ การทาง
การแพทย์และอุปสงค์ต่อราคาบริ การทางการแพทย์มีค่าความยืดหยุน่ ต่า เพราะมีค่าอยูร่ ะหว่า 0 กับ -1 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์มี แนวโน้มจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาบริ การทางการแพทย์ใน
ระดับการตอบสนองที่ไม่มากเท่ากับระดับการตอบสนองต่อสิ นค้าอุปดภคและบริ โภคชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีอุปสงค์ต่อบริ การทางการแพทย์ (อุดมศักดิ์ ศีลประชา
วงศ์ 2546) ที่กล่าวไว้ว่า การจ่ายเงินค่าบริ การทางการแพทย์โดยบุคคลที่สามมีผลทาให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์
ความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาบริ การทางการแพทย์ ดังนั้น ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จึงกล่าวได้ว่าการที่ผใู ้ ช้บริ การ
ทาการแพทย์มีสิทธิประเภทต่างๆ ในการชาระค่าบริ การทางการแพทย์แทนโดยที่ผใู ้ ช้บริ การทางการแพทย์ไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินเองนั้น ทาให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาไม่ส่งผลใดๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การใช้บริ การทาง
การแพทย์เลย
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. กลุ่มผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยู่ในวัยทางาน ผูใ้ ห้บริ การต้องแผนการ
รองรับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ เช่นการขยายเวลาการให้บริ การที่เหมาะสม การจัดเตรี ยมสถานที่เพื่อรองรับใน
ช่วงเวลาที่ผใู ้ ช้บริ การมาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน
2. กลุ่มผูใ้ ช้บริ การทางการแพทย์มีการเลือกใช้บริ การทางการแพทย์ดว้ ยสิ ทธิ์ การรักษาพยาบาลที่
ไม่ใช่ สิทธิ์ ประกันสังคม ผูใ้ ห้บริ การต้องวางแผนการรองรั บในการให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มนี้ อย่างมี
คุณภาพและความเป็ นเลิศในการให้บริ การ
3. การเปลี่ยนแปลงต่อราคาในการให้บริ การทางการแพทย์จะเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มีผลต่อการใช้
บริ การ อันอาจเนื่องมาจากผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้สิทธิ์ สวัสดิการอื่นๆ ดังนั้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
การให้บริ การและการรักษาจะส่งผลต่อผูใ้ ช้บริ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทางการแพทย์และกลับมาใช้บริ การอีก
เพื่อให้มีการแนะนาและบอกต่อเกิดขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) การวิจยั ในครั้งต่อไปควรศึกษาโรงพยาบาลกลุ่มนี้ในต่างหวัดร่ วมด้วย และต้องหาข้อมูลของ
งานต่างประเทศมาประกอบการศึกษา
(2) ควรเพิ่มเติมการศึกษาในเรื่ องความเชื่อความศรัทธาของบุคคลที่มีความยึดมัน่ ต่อองค์เหล่านี้มา
เพิม่ เติม เนื่องจากว่าบางโรงพยาบาลเปิ ดให้บริ การมานานและบางครอบครัวเชื่อมัน่ จึงมาใช้บริ การตั้งแต่ยคุ สมัย
ของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
(3) ควรมี การใช้เครื่ องมื อที่ มากกว่าแบบสอบถาม เช่ นข้อมูลภายในขององค์กร การสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารร่ วมด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั

8. กิตติกรรมประกาศ
ในงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุร่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุ ณาอย่างยิ่งจากท่านอาจารย์ รศ.ดร.มนู ญ
โต๊ะยามา และท่านอาจารย์ ผศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าแก่ผูท้ าวิจยั เพื่อให้คาปรึ กษาแนะนา
ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างยิ่ง จนงานวิจยั ฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์ลุล่วง
ได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีจากใจจริ ง
ขอขอบพระคุ ณ กลุ่ ม ประชากรได้แ ก่ ผูใ้ ช้บ ริ การทางการแพทย์แ ผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลกลุ่ม
ไม่แสวงผลกาไรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัย ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลหัวเฉี ยว โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน
ที่อนุญาตให้ไปเก็บข้อมูลในโรงพยาบาล ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูใ้ ห้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
จนกลายเป็ นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
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ทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้นด้านอัตราส่ วนราคา
ตลาดต่อกาไรสุ ทธิ อัตราส่ วนราคาตลาดต่อยอดขาย อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี และอัตราส่ วนราคา
ตลาดต่อกระแสเงินสด
คาสาคัญ: ผลการดาเนินงาน ราคาหุ้น อัตราส่วนทางการเงิน
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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. บทนา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้เผยแพร่ ภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาส 4 ของปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) มีการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า เมื่อรวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพียง 2.4% การชะลอตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไตรมาส 4 นับเป็ นตัวเลขที่ต่าที่สุดในรอบ 21 ไตรมาส นับจากไตรมาส 4/2557 ซึ่ งเป็ นผลจาก 3 ปั จจัยหลัก คือ
1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากความไม่แน่นอนเรื่ องมาตรการกีดกันทางการค้า และการแข็งค่าของเงิน
บาท 2) ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ 2563 และ 3) ผลกระทบจากปั ญหาภัยแล้ง ในขณะที่บีบีซีไทย
สรุ ปประเด็นที่ น่าสนใจในด้านการลงทุนไว้ว่า การลงทุนรวม ขยายตัว 0.9% ลดลงจาก 2.7% ในไตรมาส 3
การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว 2.6% จาก 2.3% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกและการบริ หารจัดการภายในประเทศของรัฐบาล ทาให้การลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลดลง ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย (thebangkokinsight, 2563)
จากปั ญหาภาวะเศรษฐกิจไทยดังกล่าว ส่ งผลกระทบต่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยในทุกหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งได้รับผลกระทบ
มากกว่าธุ รกิ จอื่น ธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์มีมูลค่าตลาดคิดเป็ นสัดส่ วน 8% ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) (วิจยั กรุ งศรี , 2561) มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยทาให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจานวน
มากเกิดการจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมไปกับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น อาทิ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง ธุ รกิจสถาบันการเงิน ธุ รกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และธุ รกิจเฟอร์ นิเจอร์ และการตกแต่ง เป็ นต้นโดยทัว่ ไป
อสังหาริ มทรัพย์แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์
ประเภทที่อยูอ่ าศัยมีสัดส่วนสู งสุ ดประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
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การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
(Fundamental analysis) กล่าวคือ การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นเสมือนเครื่ องมือที่ช่วยในการวางแผน
การจัดการ และการควบคุมทางด้านการบัญชีและการเงินได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาจากการคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ดังนั้นสิ่ งที่ช่วยให้นกั ลงทุนประเมินมูลค่าของการลงทุนได้คือ
ผลการดาเนิ นงาน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการแบ่งปั นผลกาไรให้กบั นักลงทุน (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) การศึกษาครั้งนี้ได้นาผลการดาเนินงานในรู ปแบบอัตราส่ วนทางการเงินมาใช้
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ราคาของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเลือกศึกษา
จากบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง เนื่องจากเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลกและไทย โดยข้อมูลผลการศึ กษาที่ ได้สามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ ต่ อ
ผูบ้ ริ หาร นักลงทุน รวมถึงผูท้ ี่สนใจ เพื่อเป็ นแนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นได้เหมาะสมมากขึ้น และเป็ นข้อมูล
ที่ช่วยในการตัดสิ นใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนิ นงานกับ ราคาหุ้นของบริ ษทั กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.

ตัวแปรตาม
1. อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ (P/E Ratio)
2. อัตราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S Ratio)
3. อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV
Ratio)
4. อัตราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C
Ratio)

อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (CFO)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทาง
การเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratios) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการวิเคราะห์งบการเงิน เพราะจะทาให้
เห็นภาพต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การใช้อตั ราส่ วนทางการเงินจะเป็ นเสมือนการสรุ ป
ภาพรวมในด้านต่ าง ๆ ของกิ จ การ โดยการวิ เ คราะห์ อ ัต ราส่ วนทางการเงิ น ประกอบด้วย 1) อัต ราส่ วนวัด
สภาพคล่ อ ง จะท าให้ เ ข้าใจถึ ง ความสมารถในการเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ใ ห้ เ ป็ นเงิ น เพื่ อ น าไปช าระหนี้ ระยะสั้น
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2) อัต ราส่ ว นวัด ความสามารถในการบริ หารสิ น ทรั พ ย์ ใช้ ว ัด ว่ า กิ จ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ที่ มี เ พื่ อ สร้ า งรายได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพียงใด 3) อัตราส่ วนวัดสภาพหนี้ สิน เป็ นอัตราส่ วนเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการ
ช าระหนี้ รวมทั้ง ความสามารถในการจ่ า ยดอกเบี้ ย 4) อัต ราส่ ว นวัด ความสามารถในการท าก าไร ใช้ว ัด
ความสามารถในการทากาไรของกิจการ และวัดความสามารถในการบริ หารของฝ่ ายบริ หารด้วย 5) อัตราส่ วน
มูลค่าทางการตลาด เป็ นอัตราส่ วนที่ใช้วดั ผลการดาเนินงานของกิจการในรู ปแบบกาไรสุ ทธิ ต่อหุ้น (ศูนย์ส่งเสริ ม
การพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556)
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากกว่าการประเมินหุ้นกูแ้ ละหุ้นบุริมสิ ทธิ ทั้งนี้
เพราะกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นสามัญส่ วนมากจะอยู่ในรู ปของเงินปั นผล (dividend) และ
ผลกาไรจากราคา (capital gain) ซึ่งอาจมีค่าไม่คงที่ วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญมีหลายวิธี แต่ในที่น้ ีจะกล่าวถึง
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีสัมพัทธ์ (relative valuation) กล่าวคือเป็ นการเปรี ยบเทียบโดยการนาราคาตลาด
(market price) ของหุ้ น สามัญไปเปรี ย บเที ยบกับ ตัวแปรทางการเงิ น บางอย่าง เช่ น ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุ ทธิ ของกิจการ หรื อราคาตลาดของหุ้นสามัญเปรี ยบเทียบกับยอดขายของกิจการ เป็ นต้น
การเปรี ยบเทียบดังกล่าวทาให้เกิดอัตราส่ วนทางการเงินที่เรี ยกรวม ๆ ว่า “ตัวเปรี ยบเทียบราคา (price multiple)”
ซึ่งสามารถนาไปใช้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)
ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Market Efficiency Hypothesis)
ตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient Market Hypothesis) เชื่อว่ามูลค่าที่ควรจะเป็ นของหุ้นย่อม
เท่ากับราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นไม่ว่า ณ เวลาใด จะเป็ นข้อมูลที่สะท้อน
ข่าวสารที่มีอย่างสมบูรณ์ ราคาหุ้นจะปรับตัวสู งขึ้นหรื อลดลงอย่างรวดเร็ วเมื่อมีขา่ วสารใหม่ ๆ เข้ามา ดังนั้น จึงไม่
มี ใ ครสามารถท าก าไรเกิ น ปกติ ได้ ผลก าไรที่ ไ ด้รั บ จะเป็ นก าไรในระดับ ปกติ เท่ า นั้น กล่ า วอี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า
การเปลี่ ยนแปลงในราคาหุ้นจะสอดคล้องกับข่าวสารข้อมูลของการเปลี่ ยนแปลงในปั จจัยพื้นฐานของบริ ษทั
จึงเรี ยกตลาดทุนที่มีลกั ษณะเช่นนี้ว่า ตลาดที่มีประสิ ทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ว
ตลาดประเภทนี้เกิดขึ้นได้นอ้ ยมาก
ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั (ปี )
ROA ROE CFO EBITDA
Milosevic, A. (2017)


Ratemo R.M. (2015)

ดารานารถ พรหมอินทร์ (2561)




นันทนา ศรี สุริยา (2558)


สิ นี ภาคย์อุฬาร (2558)


อันธิกา ถาวรกิตติวิชยั (2554)

P/E



P/S

P/BV

P/C









จากตารางที่ 1 จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกตัวแปรที่นามาใช้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการวิจยั ที่สะท้อนถึงมุมมองของตัวแปรต้นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ 1) อัตราผลตอบแทน
สิ นทรัพย์ (ROA) 2) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) 3) อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร (CFO) และ 4) กาไร
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จากการดาเนิ นงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) และ
ตัวแปรตาม คื อ อัต ราส่ วนราคาตลาดต่ อ กาไรสุ ท ธิ (P/E ratio) อัต ราส่ วนราคาตลาดต่ อ ยอดขาย (P/S ratio)
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV ratio) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C ratio)

5. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4

ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ
ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อยอดขาย
ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี
ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกระแสเงินสด

6. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จดทะเบียน
ช่ วงปี พ.ศ.2559-2561 จ านวนทั้ง สิ้ น 618 บริ ษ ัท โดยกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ผูว้ ิ จัย เลื อ กทาการศึ กษา คื อ บริ ษทั ที่ จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ างที่ดาเนิ นกิจการ
ติดต่อกันระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 94 บริ ษทั
การรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีวิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าและมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งในส่ วนของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และ
ตัว แปรตาม (Dependent Variable) โดยที่ ข้อ มู ล ในส่ ว นของตัว แปรนี้ ได้ม าจากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
ฐานข้ อ มู ล ของ SETSMART ของบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ในระหว่างปี 2559 - 2561
สถิตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ในการประมวลผลข้อมูล โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น เพื่อทราบ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของตัวแปรที่เก็บรวมรวมได้ โดยนาเสนอข้อมูลที่ศึกษาด้วย ค่าสู งสุ ด (Maximum) ค่าต่าสุ ด
(Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระ คือ ผลการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ใช้พิจารณาโดยกาหนดค่ าความสัมพันธ์ไว้ถา้ หากมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงว่าจะเกิดปั ญหาจาก
การที่ตวั แปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก (Multicollinearity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)
3. การวิ เ คราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple regression analysis) เพื่ อ หาความสั ม พันธ์ แ ละทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจยั
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7. สรุปผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้ นด้ วยสถิติเชิงพรรณนา
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คา่ สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561
ตัวแปร
ROA
ROE
CFO
EBITDA
P/E Ratio
P/BV Ratio
P/S Ratio
P/C Ratio

จานวนข้อมูล

ค่าต่าสุ ด

ค่าสู งสุ ด

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

94
94
94
94
94
94
94
94

-22.02
-135.60
-3,595.96
-3,403.49
-2,323.77
-0.56
0.20
-4,419.24

23.95
52.94
3,045.78
99,459.11
420.44
7.03
28.51
4,684.33

4.67
5.54
95.87
2,731.74
-2.90
1.63
3.10
19.79

7.42
20.81
579.90
10,506.05
249.33
1.16
4.41
671.06

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรต่าง ๆ เป็ นดังนี้
ROA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ -22.02 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 23.95 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 7.42 ROE มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.54 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ -135.60 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 52.94 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 20.81 CFO มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.87 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ -3,595.96 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 3,045.78 ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 579.90 EBITDA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,731.74 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ -3,403.49 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 99,459.11
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10,506.05 P/E Ratio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -2.90 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ -2,323.77 ค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 420.44 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 249.33 P/BV Ratio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.63 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ -0.56
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 7.03 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 P/S Ratio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ 0.20
ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 28.51 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.41 P/C Ratio มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.79 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ
-4,419.24 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 4,684.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 671.06
7.2 สรุปผลการวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ROA
ROE
CFO
ROA
1.000
-0.080
0.668**
ROE
1.000
-0.080
CFO
1.000
EBITDA
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ เพื่อพิจารณาถึ งความ
สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ผลการวิเคราะห์
พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร (CFO) และกาไรจากการดาเนินงานก่ อนหัก
ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ที่อยู่ในการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ ซึ่ งไม่มีความสัมพันธ์กนั สู ง นัน่ คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่ในช่วงระหว่าง 0.235 - 0.668 ซึ่ งน้อยกว่า
0.80 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้น จึงสามารถนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสมการถดถอยได้
7.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ ระหว่ างผลการดาเนิ น งานกับอัต ราส่ วนราคาตลาดต่ อกาไรสุ ทธิ
(P/E ratio) อัตราส่ วนราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S ratio) อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV
ratio) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C ratio)
Dependent
Dependent
Dependent
Dependent
Variables
Variables
Variables
Variables
Independent
Variable
P/E
P/S
P/BV
P/C
P-value
P-value
P-value
P-value
β
β
β
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
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร (CFO) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้าน
ราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S ratio) และอัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้าน
ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV ratio) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ ยงั พบว่า อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) อัตราส่ วน
เงินสดต่อการทากาไร (CFO) และกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ (P/E ratio)
อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) และกาไรจากการดาเนินงานก่อน
หักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้น
ด้านราคาตลาดต่อยอดขาย (P/S ratio)
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อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร (CFO) และกาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคา
หุ้นด้านราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV ratio)
อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (ROE) อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร
(CFO) และกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
(EBITDA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกระแสเงินสด (P/C ratio)
ตารางที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ
สมมติฐานที่ 2 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อยอดขาย
สมมติฐานที่ 3 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี
สมมติฐานที่ 4 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกระแสเงินสด

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

8. การอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิจัยจากผลการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างผลการดาเนิ นงานกับ
ราคาหุ้น สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ พบว่า
อัตราผลตอบแทนสิ นทรั พย์ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ้น อัตราส่ วนเงิ นสดต่อ การทากาไร และกาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคา
หุ้นด้านราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงกมล วงศ์สายดา (2557) และMilosevic (2017)
ที่ พ บว่ าผลตอบแทนหลักทรั พ ย์ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ อัต ราส่ วนราคาตลาดต่ อ กาไรต่ อ หุ้ น เนื่ อ งด้วยอัต รา
ผลตอบแทนสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร และกาไรจากการดาเนินงาน
ก่ อ นหัก ต้นทุนทางการเงิ น ภาษี เ งิ น ได้ ค่ า เสื่ อ มราคาและค่า ใช้จ่า ยตัดบัญ ชี เป็ นอัต ราส่ ว นในหมวดที่ ใช้วดั
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ทาให้นักลงทุนนิ ยมนาอัตราส่ วนในหมวดดังกล่าวนี้ มาประกอบการ
ตัดสิ นใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ และก่อสร้างเป็ นอุตสาหกรรมที่
ต้องลงทุนในสิ นทรัพย์ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าที่ดินซึ่ งมีราคาสู งขึ้นทุกปี จึงอาจทาให้อตั ราส่ วนนี้ มี
มูลค่าต่า จึงอาจไม่เหมาะที่จะนามาใช้กบั อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้างได้
สมมติฐานที่ 2 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อยอดขาย พบว่า
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อยอดขาย อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิ ศาชล คาสิ งห์ (2560) พบว่า อัตราส่ วนกระแสเงินสดจากกิ จกรรม
ดาเนิ นงานต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทา
กาไร และสอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของอัน ธิ กา ถาวรกิ ต ติ วิชัย (2554) ที่ พ บว่ าการประเมิ น มู ล ค่ าหุ้ น ด้วย
อัต ราส่ วนราคาต่อ ยอดขายมี ความสั มพันธ์ ในทิ ศทางเดี ย วกันกับผลตอบแทนของหลักทรั พ ย์ สาหรั บ ธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ต้องอาศัยเงินลงทุนค่อนข้างสู ง หากบริ ษทั มีกระแสเงินสดดีย่อมแสดงถึงความมัน่ คงและ
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ผลการดาเนินงานที่ดี และสามารถสร้างมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นได้ การใช้ CFO เป็ นอัตราส่วนในการพยากรณ์มูลค่าหุ้น
จึงมีความเหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมก่ อสร้างและอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี้ ยงั พบว่า อัตราผลตอบแทน
สิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น และกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อม
ราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อยอดขาย ทั้งนี้เป็ นเพราะข้อมูลของ
ยอดขาย แต่ละบริ ษทั ไม่ได้ช้ ี ให้เห็นว่าโครงสร้างต้นทุนต่างกันหรื อไม่อย่างไร จึงไม่สะท้อนประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนินงานของกิจการได้อย่างครบถ้วน
สมมติฐานที่ 3 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี
พบว่า อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี อย่างมี
นัย สาคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของนันทนา ศรี สุริ ย าภรณ์ (2558) ที่ พ บว่ า อัต ราผลตอบแทน
สิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ เนื่ องจากอัตราส่ วนผลตอบแทนสิ นทรัพย์เป็ น
อัต ราส่ วนที่ สาคัญ ที่ สะท้อ นให้ เห็ นถึ ง ประสิ ทธิ ภ าพในการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ร วมที่ กิ จการมี อ ยู่ว่ า ก่ อ ให้เกิ ด
ผลตอบแทนในรู ปของกาไรให้กบั ธุรกิจได้เพียงใด ความมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ให้เกิดกาไรของ
บริ ษทั กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง สามารถสะท้อนถึงราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากว่า
หากบริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่มีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั ได้ อาจจะทาให้มูลค่าของ
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปตามผลการดาเนินงานได้ นอกจากนี้ยงั พบว่า อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น อัตราส่วนเงิน
สดต่อการทากาไร และกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี ทั้งนี้เป็ นเพราะปัจจัยการดาเนินงานของ
แต่ละบริ ษทั ที่มีความแตกต่างกัน เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายการบัญชี เป็ นต้น ปั จจัยต่าง ๆ นี้ อาจส่ งผลต่อ
การวัดมูลค่าของกิจการ และไม่สะท้อนถึงประสิ ทธิภาพของผลการดาเนินงานได้อย่างครบถ้วน
สมมติฐานที่ 4 ผลการดาเนินงานมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับราคาหุ้นด้านราคาตลาดต่อกระแสเงินสด
พบว่า อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร และกาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคา
หุ้นด้านราคาตลาดต่อกระแสเงินสด สอดคล้องกับผลการศึกษาของอันธิ กา ถาวรกิตติวิชัย (2554) ที่พบว่า การ
ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่ วนราคาต่อกระแสเงินสดไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กาไร
จากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชีน้ นั ใช้วดั ความสามารถของ
บริ ษทั เมื่อมีการทากาไรสู งย่อมมีแนวโน้มที่จะจ่า ยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นได้ในอัตราที่สูง และมีผลทาให้มูลค่า
ของหุ้นสู งไปด้วย สาหรับอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้างนั้นโอกาสในการทากาไรขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของธนาคารในการปล่อยสิ นเชื่ อ
ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่เหมาะสมที่จะนากาไรจากการดาเนินงานมาพยากรณ์ราคาหุ้น

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
(1) ข้อเสนอแนะสาหรับผูใ้ ช้ขอ้ มูลแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็ น นักลงทุน ผูใ้ ช้งบการเงินทัว่ ไป เจ้าของ
กิจการ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ จะสามารถนาผลการศึกษาครั้งนี้มาใช้คาดการณ์และนาไปประกอบการ
ตัดสิ นใจในการลงทุน รวมถึงเพื่อกาหนดนโยบายองค์กรให้ตอบสนองต่อผูล้ งทุน
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(2) คณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สามารถน าข้อ มู ล
การศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการกากับดูแลบริ ษทั ในกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่ อไป
การศึ กษาครั้ งต่อไปในอนาคตควรเลื อ กศึ กษาบริ ษทั จดทะเบี ยนในกลุ่ม อุต สาหกรรมอื่นที่ มี ค วาม
แตกต่างกันในระดับของการทากาไรให้กบั นักลงทุน เพื่อความเข้าใจที่ชดั เจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการดาเนินงานและมูลค่าหุ้น หรื อควรขยายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้น อาจเป็ น 5 ปี หรื อ
10 ปี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากพอที่จะทาให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นยามากขึ้น หรื ออาจเลือกศึกษาอัตราส่ วนทาง
การเงินอื่น ๆ อาทิ อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับมูลค่า
หุ้ น และอัต ราเงิ น ปั น ผลตอบแทนของบริ ษ ัท ในหมวดธุ ร กิ จ ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละหมวดสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งประกอบด้วย อัตราส่ วนสภาพคล่อง ได้แก่ อัตราส่ วนเงินทุน
หมุนเวียน อัตราส่ วนวัดความสามารถในการทากาไร ได้แก่ อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตรากาไรสุ ทธิ อัตรากาไรต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น
วัดค่าความสัมพันธ์กบั มูลค่าหุ้นและอัตราเงินปั นผลตอบแทน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบริ ษทั ในหมวดธุรกิจขนส่ ง
และโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละหมวดสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย จ านวน 45 บริ ษทั
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปี 2559-2561 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ กษาพบว่า อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) มี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ย วกันกับ มูลค่ าหุ้นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่อตั ราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตรากาไรขั้นต้น (GPM) อัตรากาไร
จากการดาเนินงาน (OPM) อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหุ้น และยังพบว่าอัตรากาไรขั้นต้น (OPM) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินปั นผลตอบแทน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ อตั ราส่ วน
เงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (OPM) อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั
อัตราเงินปันผลตอบแทน
คาสาคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน, มูลค่าหุ้น, อัตราเงินปันผลตอบแทน
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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. บทนา
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ที่ผา่ นมาและปั ญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเป็ นประเด็นที่หลาย ๆ ฝ่ ายให้ความสนใจ
ปั จจัยด้านภาวะเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และปั จจัยที่เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงาน รวมทั้ง
ฐานะทางเงินของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เพื่อนามาใช้ในการกาหนดมูลค่าที่แท้จริ งของหลักทรัพย์ ซึ่ งมีกรอบ
แนวคิด ขั้นแรกเป็ นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จะเป็ นการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้ง
ระยะยาวและระยะสั้น เศรษฐกิจทั้งของประเทศและเศรษฐกิจโลก (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2562) พบว่า
หุ้นกลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริ การ และกลุ่มธุรกิจการเงินให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย กลุ่มนัก
ลงทุนกลุ่มสถาบัน นักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็ นแนวคิดที่
มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่ เป็ นตัวกาหนดอัตราผลตอบแทนความเสี่ ยงจากการลงทุน และมูลค่า ของหลักทรั พย์ ซึ่ ง
ปั จจัยพื้นฐานดังกล่าว ได้แก่ ทั้งนี้ การวิเคราะห์งบการเงิ นทั้งในอดี ตและปั จจุบนั ของบริ ษทั โดยใช้อตั ราส่ วนทาง
การเงิ น เป็ นตัวชี้ วัดการเปลี่ ย นแปลงในระดับ ราคาหลัก ทรั พ ย์ เนื่ อ งจากสามารถสะท้อ นสภาพคล่ อ งใน
การด าเนิ น งานของกิ จ การ ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการจ่ ายคื น ทุ น ของกิ จ การ และ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น งานเพื่อ นามาประมาณการกาไรต่อ หุ ้น และราคาหุ ้น ในอนาคต สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ กนกพร ห้าวเจริ ญ (2559) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับการจ่ายเงิน
ปันผลของบริ ษทั จดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์
และก่อสร้าง พบว่าคุณภาพกาไรที่สูงหรื อการมีรายการคงค้างที่อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในระดับต่าจะมีผลต่อ
การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง สรุ ปว่ากาไรต่อหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานของกิจการ
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ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ให้ความสนใจในการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มูลค่าหุ้นและเงินปั นผลตอบแทน ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของหมวดธุ รกิจ
ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละหมวดสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ กรณี ที่ เ ลื อ กกลุ่ ม ประชากรนี้ เนื่ อ งจากเป็ นธุ ร กิ จที่ เกี่ ย วข้องกับ
การขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง และหมวดและสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตและตัวแทนจาหน่ายสื่ อด้าน
ต่าง ๆ ผูใ้ ห้บริ การด้านความบันเทิ งอื่น ๆ ผูผ้ ลิ ตและจัดทาสื่ อโฆษณาต่าง ๆ ซึ่ งทั้ง 2 หมวดธุ รกิ จดังกล่ าวมี
ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก และเป็ นที่สนใจต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และยังสามารถนามาหาความสัมพันธ์ระหว่าง ทรัพย์สิน หนี้ สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร ซึ่ งจะช่วยในการประเมิน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการทากาไรของธุ รกิจ โดยอาจนามา
เปรี ยบเทียบกับตัวธุรกิจเองในอดีต หรื อเปรี ยบเทียบกับธุรกิจคู่แข่ง หรื อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
นั้น ๆ ได้

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับมูลค่าหุ้นของบริ ษทั ในหมวดธุรกิจขนส่ ง
และโลจิสติกส์และหมวดสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับอัตราเงินปั นผลตอบแทนของบริ ษทั ใน
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 อัตราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนความสามารถในการทากาไรมี ความสัมพันธ์เชิ ง
บวกกับมูลค่าหุ้น
สมมติฐานที่ 2 อัตราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์ เชิง
บวกกับอัตราเงินปันผลตอบแทน

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
- อัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR)

อัตราส่ วนวัดความสามารถในการทากาไร
- อัตรากาไรขั้นต้น (GPM)
- อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM)
- อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM)
- อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS)
- อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA)
- อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น (ROE)

- มูลค่าหุ้น
- อัตราเงินปันผลตอบแทน
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5. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratios) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการวิเคราะห์งบการเงิน เพราะจะทาให้
เห็นภาพต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การใช้อตั ราส่ วนทางการเงินจะเป็ นเสมือนการสรุ ป
ภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของกิจการ โดยการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินประกอบด้วย 1) อัตราส่ วนวัดสภาพ
คล่อง จะทาให้เข้าใจถึงความสมารถในการเปลี่ยนสิ นทรัพย์ให้เป็ นเงินเพื่อนาไปชาระหนี้ระยะสั้น 2) อัตราส่ วน
วัดความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ ใช้วดั ว่ากิจการใช้สินทรัพย์ที่มีเพื่อสร้างรายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพี ย งใด 3)อัต ราส่ ว นวัด สภาพหนี้ สิ น เป็ นอัต ราส่ ว นเพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการช าระหนี้ รวมทั้ง
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 4) อัตราส่ วนวัดความสามารถในการทากาไร ใช้วดั ความสามารถในการทา
กาไรของกิจการ และวัดความสามารถในการบริ หารของฝ่ ายบริ หารด้วย 5) อัตราส่ วนมูลค่าทางการตลาด เป็ น
อัตราส่ วนที่ใช้วดั ผลการดาเนินงานของกิจการในรู ปแบบกาไรสุ ทธิ ต่อหุ้น (ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556)
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากกว่าการประเมินหุ้นกูแ้ ละหุ้นบุริมสิ ทธิ ทั้งนี้เพราะกระแส
เงินสดที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นสามัญส่วนมากจะอยูใ่ นรู ปของเงินปันผล (dividend) และผลกาไรจากราคา
(capital gain) ซึ่ งอาจมีค่าไม่คงที่ วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญมีหลายวิธี แต่ในที่น้ ีจะกล่าวถึงวิธีการประเมิน
มูลค่าหุ้นด้วยวิธีสัมพัทธ์ (relative valuation) กล่าวคือเป็ นการเปรี ยบเทียบโดยการนาราคาตลาด (market price)
ของหุ้นสามัญไปเปรี ยบเทียบกับตัวแปรทางการเงินบางอย่าง เช่น ราคาตลาดของหุ้นสามัญเปรี ยบเทียบกับกาไร
สุ ทธิ ของกิ จการ หรื อราคาตลาดของหุ้นสามัญเปรี ยบเที ยบกับยอดขายของกิ จการ เป็ นต้น การเปรี ยบเที ยบ
ดังกล่าวทาให้เกิ ดอัตราส่ วนทางการเงิ นที่เรี ยกรวม ๆ ว่า “ตัวเปรี ยบเที ยบราคา (price multiple)” ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)
ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Market Efficiency Hypothesis)
ตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient Market Hypothesis) เชื่อว่ามูลค่าที่ควรจะเป็ นของหุ้นย่อม
เท่ากับราคาตลาดเสมอ แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นไม่ว่า ณ เวลาใด จะเป็ นข้อมูลที่สะท้อน
ข่าวสารที่มีอย่างสมบูรณ์ ราคาหุ้นจะปรับตัวสู งขึ้นหรื อลดลงอย่างรวดเร็ วเมื่อมีข่าวสารใหม่ ๆ เข้ามา ดังนั้น
จึงไม่มีใครสามารถทากาไรเกินปกติได้ ผลกาไรที่ได้รับจะเป็ นกาไรในระดับปกติเท่านั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่ งว่า
การเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นจะสอดคล้องกับข่าวสารข้อมูลของการเปลี่ ยนแปลงในปั จจัยพื้นฐานของบริ ษทั
จึงเรี ยกตลาดทุนที่มีลกั ษณะเช่นนี้ว่า ตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งในความเป็ นจริ ง
แล้ว ตลาดประเภทนี้เกิดขึ้นได้นอ้ ยมาก

6. ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่มีการจด
ทะเบียนในระหว่างปี 2559-2561 โดยมีจานวน 551 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผูว้ ิจยั ได้เลือกหมวดธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์และหมวดสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่รวมถึงบริ ษทั
ที่อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูผลการดาเนินงาน บริ ษทั ที่อยู่ในกลุ่ม MAI industry หรื อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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บริ ษทั ที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เปิ ดเผยข้อมูลและบริ ษทั ที่ไม่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลหรื อบริ ษทั ที่ได้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในระหว่างปี โดยมีกลุ่มตัวอย่างรวมจานวน 45 บริ ษทั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิ นแบบแสดงรายการข้อ มู ล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2561
แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลในโปรแกรมสาเร็ จรู ป ทั้งในส่ วนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมุ่งเน้นวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงาน โดยที่: แสดงวิธีคานวณได้ดงั นี้
อัตราเงินทุนหมุนเวียน =

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio: CR) คือ สภาพคล่องของการชาระหนี้ระยะสั้นของกิจการ
ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนระหว่างสิ นทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ถ้าค่าที่คานวณได้สูงเท่าใด แสดงว่าบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ อัตราการหมุนเวียนในระดับ
2 เท่าขึ้นไปถือว่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี และจากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจยั ของ อัจฉรา ปวงปั น
(2549)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ =

กาไรสุทธิ ×100
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (Return on Asset Ratio: ROA ) คือ อัตราส่ วนที่แสดงให้เห็นว่า กิจการ
สามารถบริ หารทรัพย์สินในการดาเนินงาน เพื่อก่อเกิดกาไรได้มากน้อยเพียงใด เป็ นการคิดคานวณเปรี ยบเทียบ
ระหว่าง "กาไรสุ ทธิ " กับ "สิ นทรัพย์รวม" ผลลัพธ์ที่ได้ยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงว่า กิจการสามารถใช้สินทรัพย์
ได้ดงั นั้นค่าควรมีค่าสู ง เพราะแสดงว่าธุรกิจสามารถให้ผลตอบแทนจากการสิ นทรัพย์รวมสู ง ใช้สินทรัพย์ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ หากมีค่าต่า อาจเกิดจากการที่กิจการไม่ได้ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเต็มที่ หรื อใช้สินทรัพย์ไม่มี
ประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจยั ของขวัญใจ วิชยั ยุทธ (2546)
สถิติที่ใช้ ใ นการวิเคราะห์ ข้อมูล สาหรั บงานวิจัย ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
งานวิจยั ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 คือมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยใช้การ
ทดสอบทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics ) เพื่อศึกษาค่าต่าสุ ด สู งสุ ด
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ (Correlation
Coefficient Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหุ้นและอัตราเงินปันผลตอบแทน
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7. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตัวแปร

ค่าต่าสุ ด

ค่าสู งสุ ด

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน

CR
GPM
OPM
NPM
EPS
ROA
ROE
SP
DY

9.03
-77.83
-109.58
-135.82
-5.30
-84.81
-1081.58
0.00
0.00

1922.87
100.00
100.00
94.86
60.11
24.52
339.69
300.00
12.25

235.55
31.34
8.50
5.16
1.51
1.76
-3.67
19.06
1.79

315.90
23.77
34.58
28.98
7.08
12.37
104.70
46.84
2.50

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1). อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
235.55 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 315.90 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ 9.03 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ 1922.87 2). อัตรากาไร
ขั้นต้น (GPM) มีค่าต่าสุ ดอยูท่ ี่ -77.83 ค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 100.00 อัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 31.34 และอัตราค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนอยู่
ที่ 23.77 3). อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM) เห็นได้ว่ามีค่าต่าสุ ด -109.58 และมีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 100.00 ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน 8.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 34.58 4). อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) มีค่าต่าสุ ดอยู่ที่ -135.82 ค่าสู งสุ ด
อยูท่ ี่ 94.86 อัตราค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.16 และอัตราค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนอยูท่ ี่ 28.98 5). อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) ค่าต่าสุ ด -5.30
ค่าสู งสุ ดอยู่ที่ 60.11 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 7.08 6). อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
(ROA) ค่าต่ าสุ ดอยู่ที่ -84.81 ค่าศสู งสุ ดอยู่ที่ 24.52 ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 1.76 และค่าเฉลี่ ยเบี่ ยงเบนอยู่ที่ 12.37 7). อัตรา
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น (ROE) โดยมีผลการวิจยั ดังนี้ ค่าต่าสุ ด -1081.58 โดยค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 339.69 ค่าเบี่ยงเบนอยูท่ ี่ 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 104.70 ตัวแปรตามประกอบด้วย มูลค่าหุ้น (SP) ค่าต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.00 ค่าสู งสุ ดอยู่
ที่ 300 ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 19.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 46.84 อัตราเงินปันผลตอบแทน (DY) ค่าต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.00
อยูท่ ี่12.25 ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 2.50 เท่า
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis)
CR

GPM

Correlations
OPM
NPM

CR
1
GPM
.194*
1
**
OPM
.002
.621
1
**
**
NPM
.078
.446
.466
EPS
.003
.117
.128
**
ROA
.112
.442
.382**
ROE
.038
.179*
.130
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1
.179*
.640**
.207*
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EPS

ROA

ROE

1
**

.280
.097

1
.402

**
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จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด ซึ่ งประกอบด้วย
อัตรากาไรขั้นต้น (GPM) อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM) อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS)
อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ (ROA) อัต ราผลตอบแทนต่ อ ผู ้ถื อ หุ้ น (ROE) พบว่ า ไม่ มี ตัว แปรอิ ส ระที่ มี
ความสัมพันธ์กนั สู ง นัน่ คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่ในช่วงระหว่างค่าต่าสุ ดถึงค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.179 – 0.640
ตามลาดับ ซึ่ งน้อยกว่า 0.80 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดนี้ ไม่มีอตั ตะสัมพันธ์
ในข้อมูล (Field, 2000) ดังนั้น จึงนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่ตวั แบบสมการถดถอย
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนวัดความสามารถในการทา
กาไรกับมูลค่าหุ้น
Model
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
5.262

2.203

เงินทุนหมุนเวียน (CR)

.000

.004

อัตรากาไรขั้นต้น (GPM)

-.001

Standardized
Coefficients

Collinearity Statistics
T

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

2.389

.018

.000

-.009

.993

.957

1.045

.057

-.001

-.026

.979

.774

1.293

อัตรากาไรจากการ
ดาเนินงาน (OPM)
อัตรากาไรสุทธิ (NPM)

.000

.000

-.013

-.298

.766

.952

1.051

-.018

.065

-.019

-.269

.788

.358

2.794

อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS)

7.473

.391

.915

19.123

.000**

.815

1.227

-.219

.316

-.076

-.692

.490

.153

6.529

-.016

.087

-.016

-.186

.853

.237

4.219

อัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือ
หุ้น (ROE)
Durbin-Watson 2.242
R Square 77.625%

** ระดับนัยสาคัญ 0.01
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) มี ค่า Sig = 0.000 มี ความสัมพันธ์ ใ น
ทิศทางเดียวกันกับมูลค่าหุ้น (NPM) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.01 หรื อระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
99 ในขณะที่อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -0.009 มีค่า Sig = 0.993 อัตรากาไรขั้นต้น
(GPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -0.026 มีค่า Sig = 0.979 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM) ค่าสถิติทดสอบ t
เท่ากับ -0.298 มีค่า Sig = 0.766 อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ -0.269 มีค่า Sig = 0.788 อัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) มีค่า Sig = 0.490 อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น (ROE) มีค่า Sig = 0..853 แสดง
ว่า อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตรากาไรขั้นต้น (GPM) อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM) อัตรากาไร
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สุ ทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั
มูลค่าหุ้น (SP) โดยมีค่า Durbin-Watson 2.242 และR Square 77.625%
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนวัดความสามารถในการทา
กาไรกับเงินปันผลตอบแทน
Model
(Constant)
เงินทุนหมุนเวียน (CR)
อัตรากาไรขั้นต้น (GPM)
อัตรากาไรจากการ
ดาเนินงาน (OPM)
อัตรากาไรสุทธิ (NPM)
อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS)
อัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือ
หุ้น (ROE)
Durbin-Watson 2.173
R Square 14.100 %

Unstandardized
Coefficients
B Std. Error
3.794
.688
.002
.002

Standardized
Coefficients

T

Sig.

Beta

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.174

5.517
1.283

.000
.204

.719

1.391

-.050
.000

.018
.000

-.404
.068

-2.847
.538

.006**
.593

.656
.836

1.524
1.196

.018
.040
.054

.024
.080
.126

.115
.063
.113

.762
.492
.431

.449
.624
.668

.580
.820
.190

1.724
1.219
5.253

.006

.081

.019

.079

.937

.219

4.559

** ระดับนัยสาคัญ 0.01
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อัตรากาไรขั้นต้น (GPM) มีค่า Sig = 0.006 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินปั นผลตอบแทนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับต่ ากว่า 0.01 หรื อระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 99ในขณะที่อตั ราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) มีค่า Sig = 0.204 และอัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(OPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 0.538 มีค่า Sig = 0.593 อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 0.762
มีค่า Sig = 0.449 อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 0.492 มีค่า Sig = 0.624 อัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ (ROA) ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 0.431มีค่า Sig = 0.668 อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น (ROE) ค่าสถิติ
ทดสอบ t เท่ากับ 0.079 มีค่า Sig = 0. 937 แสดงว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
(OPM) อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทน
ต่อผูถ้ ือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราเงินปั นผลตอบแทน (DY) โดยมีค่า Durbin-Watson 2.173 และ R
Square 14.100 %
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8. อภิปรายผล
จากการศึ กษาเรื่ อ งความความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างอัต ราส่ วนทางการเงิ น กับ มู ล ค่ าหุ้ น และอัต ราเงิ น
ปั นผลตอบแทนของบริ ษทั ในหมวดธุ รกิ จขนส่ งและโลจิสติ กส์ และหมวดสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 อัตราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์กบั
มูลค่าหุ้น ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูล ค่าหุ้น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรยุทธ ยิ่งดารง (2554) ได้ศึกษาเรื่ องกาไรที่มีผล
ต่อกาไรสุ ทธิต่อหุ้น ของบริ ษทั ที่เป็ นธุรกิจครอบครัวกับบริ ษทั ที่ไม่เป็ นธุรกิจครอบครัวผลการศึกษาพบว่าปั จจัย
ที่มีผลต่อกาไรสุ ทธิ ต่อหุ้นของบริ ษ ัทที่เป็ นธุ รกิจครอบครัว อย่างมีระดับนัยสาคัญได้แก่ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคหมวดอาหารและเครื่ องดื่ม โดยพิจารณาผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหุ้นสามัญจะ
ได้รับ ถ้าอัตรากาไรต่อหุ้นสู ง แสดงว่ากิจการมีประสิ ทธิ ภาพในการทากาไรดี สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น
สามัญในราคาที่สูง ทั้งนี้เป็ นไปได้ว่า อัตรากาไรต่อหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ณ ช่วงเวลาเดียวกันของงานวิจยั จึงทาให้
มูลค่าของเงินอยู่ในระนาบเดียวกัน เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เลือกเก็บข้อมูลอาจต้องหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรื อ
แม้กระทัง่ ขนาดของอุตสาหกรรม หรื อรอบระยะเวลาของการปิ ดบัญชีเองก็ตามเพราะปัจจัยต่าง ๆ รอบข้างก็เป็ น
หนึ่งในข้อจากัดได้ท้งั สิ้ น ในขณะที่อตั ราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) อัตรากาไรขั้นต้น (GPM) อัตรากาไรจาก
การดาเนินงาน (OPM) อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหุ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของของสั ณ ฑพงศ์ คล่ อ งวี ร ะชัย (2557) พบว่ า การวิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้ปั จ จัย พื้ น ฐานเป็ น
การวิเคราะห์โดยจัดลาดับการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมายังสภาพอุตสาหกรรมโดยรวม สรุ ปคืออัตราส่ วน
สภาพคล่องและอัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมี นัย สาคัญ กับมูลค่ าหุ้ น
กล่ าวคื อ อาจมี ห ลายปั จ จัย ด้วยกัน ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมู ล ในงบการเงิ น เมื่ อ ขนาดของธุ ร กิ จ สภาวะของตลาด
เศรษฐกิจ สภาพของสังคม ขณะที่เก็บข้อมูล ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
อัตรากาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นแต่กลับส่งผลต่อมูลค่าหุ้นในทางลบด้วย เป็ นต้น
สมมติฐานที่ 2 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์กบั
อัตราเงินปั นผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาไรขั้นต้น (OPM) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
อัตราเงินปันผลตอบแทน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัชริ นทร์ ภัทรวา
นิ ชานนท์ (2553) พบว่า อัตราการทากาไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงก็จะส่ งผลให้เงินปั นผลเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
เช่นกัน และมีความสัมพัน ธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งเกิดจากปั จจัยที่มีผลกระทบต่อเงินปั นผลจ่าย แต่บริ ษทั มี
ภาระหนี้สินที่ตอ้ งชาระจึงเป็ นสาเหตุให้ระงับการเงินปั นผลได้ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึ กษา
ของ Idewele and Murad (2019) ซึ่ ง พบว่ า อัต ราเงิ นปั น ผลตอบแทนมี ความสั มพันธ์ เชิ งลบกั บประสิ ทธิ ภาพ
ทางการเงิน กล่าวคือ มีผลต่อจานวนเงินรายการในสิ นทรัพย์ เช่น สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน สิ นทรัพย์รวม กาไร
ขั้นต้น และกาไรสุ ทธิ และรายการอื่น ๆที่แสดงในกลุ่มสิ นทรัพย์รวมของงบแสดงฐานการเงิน หนี้สินระยะสั้น
หนี้สินระยะยาว เป็ นต้น ในส่วนของอัตราการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพทางการเงิน
ทั้งนี้ อาจเป็ นไปได้ว่าเงิ นปั นผลตอบแทนจะดี หรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั กาไรขั้นต้นด้วยเหมื อนกัน ทั้งนี้ เป็ นไปได้ว่า
อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมที่เลือกมาทดสอบแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมของการจัดทางบ
การเงินที่แตกต่างกัน การจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผลการวิจยั แตกต่างกัน ในขณะที่อตั ราส่วนเงินทุน
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หมุนเวียน (CR) อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (OPM) อัตรากาไรสุ ทธิ (NPM) อัตรากาไรต่อหุ้น (EPS) อัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตรา
เงินปันผลตอบแทน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐาณิ ต อภิเชษฐ์โยธา (2554)
นโยบายที่บริ ษทั ใช้ตดั สิ นใจว่าจะจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เป็ น จานวนเงินเท่าไรต่อหุ้นในปี การ
ดาเนินงานนั้น ๆ จ่ายแบบใดซึ่งมีผลกระทบจาก การคาดการณ์ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในอนาคต
นอกจากนี้ ยงั พบว่าอัตรากาไรต่อหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราเงินปั นผลตอบแทนอย่างมีนัยสาคัญ ตรงกับ
แนวคิดและนโยบายเงินปั นผล ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้สรุ ปเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายกับเงินปั นผลนั้นอยู่ใน
ระดับที่ต่ามาก ทั้งนี้เป็ นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมที่เลือกมาทดสอบแตกต่างกัน
สภาพแวดล้อมของการจัดทางบการเงินที่แตกต่างกัน การจ่ายเงินปั นผลที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ผลการวิจยั นั้น
แตกต่างกันได้

9. ข้อเสนอแนะ
1) จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับมูลค่าหุ้นและอัตราเงิน
ปั น ผลตอบแทนหมวดธุ ร กิ จ ขนส่ ง และโลจิ สติ กส์ แ ละหมวดสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ข องบริ ษ ัท ที่ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทาให้ทราบว่าอัตราส่ วนทางการเงินบางตัวที่มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ
มูลค่าหุ้นและเงินปั นผล ตัวอย่างเช่น อัตราส่ วนกาไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหุ้นที่ได้รับ ในระดับที่มี
นัยสาคัญสู ง และอัตรากาไรขั้นต้นมีความสัมพันธ์กบั เงินปันผลตอบแทนที่ระดับสู งเช่นกันแต่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม ผลที่วิจยั ได้ช่วยสนับสนุน ทฤษฎีประสิ ทธิ ภาพของตลาด (Efficient Market Theory) ข่าวสารที่
รับรู ้ส่งผลต่อราคาของหลักทรัพย์
2. ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนรายใหม่และรายย่อยในการใช้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที่
ผูว้ ิจัยรวบรวมไว้ในงานวิจยั โดยนาข้อมูลที่ผ่านการวิจยั นาไปเป็ นตัวช่ วยในการตัดสิ นใจลงทุนในบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และยังเป็ นประโยชน์สาหรับ คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และภาครัฐ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจนโยบายของภาครัฐใน
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพื่อผูป้ ระกอบการสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. ข้อ เสนอแนะสาหรั บ การวิ จัย ในครั้ งต่ อ ไป ซึ่ ง จากการวิ จัย ครั้ ง นี้ อัตราส่ ว นทางการเงิ น เพียง 7
อัตราส่วนที่นามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ผลการวิจยั ที่ได้น้ นั อาจจะยังไม่สมบูรณ์การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษา
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งอัต ราส่ ว นทางการเงิ น อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การได้ และควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น
อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงิน การเมือง อัตราเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ เพิม่ กลุ่มตัวอย่างบริ ษทั ในการทาการศึกษาครั้งต่อไป หรื อ ขยาย
การศึ กษาไปยัง กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอื่ น นที่ สนใจ เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ นักลงทุ น ในอนาคต รวมทั้ง ใช้เ ป็ น
ฐานข้อมูลในการจัดทางานวิจยั สาหรับผูท้ ี่มีความสนใจศึกษาวิจยั พร้อมใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และใช้
เป็ นกรณี ศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาวิจยั สาหรับแนวทางดังกล่าวข้างต้นต่อไปในอนาคต
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คาสาคัญ: กระแสเงินสด ผลการดาเนินงาน มูลค่าหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

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
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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. บทนา
สภาพเศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่าย
ภาคเอกชนที่ ขยายตัวดี ท้ งั การบริ โ ภคและการลงทุน ปั จจัยสนับสนุ นกาลังซื้ อภาคเอกชนที่ ปรั บดี ข้ ึนรายได้
ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรกรรมมีการกระจายตัวมากขึ้น การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ ึนทั้งการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและการขยายกาลังการผลิตตามความเชื่ อมัน่ ดังนั้นธุ รกิจต่าง ๆ จึงอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันกัน
สู งขึ้นและมีความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)
โดยผูป้ ระกอบการธุรกิจหรื อบริ ษทั ที่จะประสบความสาเร็ จในสภาวะเศรษฐกิจที่มี การเปลี่ยนแปลงได้
นั้น ต้องมีความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ หาโอกาสช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ และต้องอาศัยความพร้อมภายใน
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบนั ปัจจัยด้านเงินทุนหรื อแหล่งทุนเป็ น
ปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ส่งผลต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของกิ จการ แหล่งเงินทุนของธุ รกิจมาจาก
2 แหล่งใหญ่ คือ ตลาดเงิ น (Money Market) เป็ นแหล่งการระดมเงินออมระยะสั้น โดยมี สถาบัน การเงิน เช่น
ธนาคารพาณิ ชย์ทาธุรกรรมในตลาดส่ วนใหญ่จะใช้ตราสารการเงิน ระยะสั้นเป็ นเครื่ องมือ และตลาดทุน (Capital
Market) ซึ่ งเป็ นแหล่ง ระดมเงิ นทุนระยะยาว โดยสถาบันในตลาดทุนประกอบด้วย บริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ สถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากผูท้ ี่มีเงินออม
เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ สูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ ก่อนตัดสิ นใจลงทุนหลักทรัพย์ ผูล้ งทุนควร
ศึ กษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย พื้ น ฐานเป็ นล าดับ แรก นอกจากนี้ ผูล้ งทุ น ในหลัก ทรั พ ย์
จาเป็ นต้องพิจารณา นโยบายการเงิ น นโยบายการคลังของรั ฐบาลและประเทศอื่ น ๆจากนั้นจึ ง วิเคราะห์ ผล
การดาเนินงานของบริ ษทั วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หาร กลยุทธ์ของบริ ษทั เป็ นวิธีการหนึ่งที่ผลู ้ งทุนสามารถนาไปใช้ใน
การตัดสิ นใจ (สยาม ปัญจนาพงศ์ชยั , 2560)
สาหรับนักลงทุนแล้ว สิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางธุ รกิจของบริ ษทั ที่จะเลือกลงทุนได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม คืองบการเงิน (Financial Statement) แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของบริ ษทั นั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี
งบการเงินที่แสดงในตลาดหลักทรัพย์ และหนังสื อชี้ชวนประกอบด้วย 4 งบ คือ งบแสดงฐานะการเงิน (Statement
of Financial Position) งบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ (Income Statement) และงบกระแสเงิ น สด(Statement of Cash
Flow) นักลงทุนจานวนหนึ่ งสามารถตัดสิ นใจจากกาไรขาดทุนได้เลย แต่ในองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบของ
งบการเงินนี้ มีหนึ่ งตัวที่จะบอกกับนักลงทุนได้ถึงสภาพคล่องและการบริ หารการเงิ นที่แท้จริ งของบริ ษทั คือ
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งบกระแสเงินสด(Statement of Cash Flow) เป็ นงบที่แสดงความเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกิจการทัว่ ไป แล้วจะ
มีการรายงานงบส่ วนนี้ทุกไตรมาส ใน 1 ปี ซึ่ งจะชี้ ให้นกั ลงทุนเห็นถึงสภาพเงินสดที่มีการใช้จ่ายภายในบริ ษทั
เงินสดที่มี เงินลงทุนรวมถึงหนี้ สินเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ซึ่ งส่ วนนี้ เองจะช่วยให้นักลงทุนประเมิ น
สภาพคล่อง และความสามารถในการชาระหนี้ ของบริ ษทั ดังกล่าวได้ ซึ่ งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ ย นแปลงทางการเงิ น ของแต่ ล ะช่ ว งเวลา ว่ า มี ก ารได้ ม าและใช้ ไ ปมากน้ อ ยอย่ า งไร นอกจาก
การเปลี่ ยนแปลงของเงินสดแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึ งการเปลี่ ยนแปลงฐานะการเงินของบริ ษทั ทั้งเงิ นสดและ
ทรัพย์สินอื่นที่เทียบเท่าเงินสดได้ดว้ ย นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการการเงินขององค์กร
โดยรวม ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ในอนาคต
โดยครั้งนี้ทาการศึกษากลุ่ม SET100ซึ่ งถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการออกดัชนีในอนาคตและตัวเลือกใน
อนาคตและเพื่อเป็ นมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดขนาดใหญ่สภาพคล่องสู งและเป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการกระจายหุ้น ดังนั้นดัชนี SET100
เป็ นดัชนีตลาดหุ้นที่ ช่วยให้นกั ลงทุนมีมาตรฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หุ้น 100 อันดับ
แรกที่จดั อันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันถือเป็ นดัชนี เพื่อลดความเสี่ ยงและเพิ่มผลตอบแทน
ให้กบั นักลงทุนได้ งานวิจยั นี้มีเป้าประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย กลุ่ ม SET100 โดยครั้ งนี้ เลื อ กใช้อ ัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนทางการเงิน ประกอบด้วย 1. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด NAV 2. อัตราส่ วนราคาต่อกาไร P/E
3. อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี P/BV และ 4. อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล (D/V) เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่
นั ก ตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ ช้ ใ นการแนะนะนั ก ลงทุ น ให้ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาในการตัด สิ น ใจการลงทุ น
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563) เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่นกั ตลาดหลักทรัพย์ใช้ในการแนะนะนักลงทุนให้
ใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสิ นใจการลงทุน โดยเปรี ยบเที ยบอย่างมี นัยสาคัญหรื อไม่ เพื่อนักลงทุน
สามารถเลือกสรรและเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด นอกจากนี้
นักลงทุน นักวิเคราะห์และผูใ้ ช้งบการเงินทัว่ ไปสามารถนาผลวิจยั นี้ไปเป็ นแนวทางควบคู่กบั การพิจารณาปัจจัย
ด้านอื่น ประกอบการตัดสิ นใจเลื อกลงทุน รวมทั้งเป็ นประโยชน์แก่ ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยงานกากับที่สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษา เป็ นแนวทางอันเป็ นประโยชน์ต่อการนา
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายไปใช้กบั ภาครัฐได้

2. วัตถุประสงค์
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กระแสเงินสด
1.กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (CFO)
2.กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI)
3.กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF)

ผลการดาเนินงาน
1.มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (NAV)
2. อัตราส่วนราคาต่อกาไร (P/E)
3.อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV)
4. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (D/V)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็ นส่วนประกอบหนึ่งของงบการเงินที่แสดงถึงกระแสเงินสด
เข้า-ออกและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในรอบระยะเวลา หนึ่ ง (พรชนก รัตนไพจิตร, 2547) และเป็ น
แหล่ ง ข้อ มูล สาคัญที่ ผูใ้ ช้งบการเงิ นใช้เป็ นเครื่ องมื อประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงในสิ นทรั พ ย์สุทธิ ของกิ จการ
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางการเงิ นรวมไปถึ ง สภาพ คล่องและความสามารถในการชาระหนี้ ตลอดจน
ความสามารถของกิ จการที่ จะจัดการเกี่ ยวกับจานวนเงิ นและระยะเวลาของกระแสเงิ นสดเพื่อปรั บให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของโอกาสและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2545)
แนวคิดการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิ นที่มีการนามาใช้มากที่ สุดในการประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้านการเงินของ
บริ ษทั คือ การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratios) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งใน
การวิเคราะห์งบการเงิน เพราะจะทาให้เราเห็นภาพต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน การใช้
อัตราส่ วนทางการเงินจะเป็ นเสมือนการสรุ ปภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของกิจการ โดยการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทาง
การเงินประกอบด้วย 1) อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง จะทาให้เข้าใจถึงความสมารถในการเปลี่ยนสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ให้เป็ นเงินเพื่อนาไปชาระหนี้ระยะสั้น 2) อัตราส่ วนวัดความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์ ใช้วดั ว่ากิจการใช้
สิ นทรัพย์ที่มีเพื่อสร้างรายได้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด 3) อัตราส่ วนวัดสภาพหนี้ สิน เป็ นอัตราส่ วนเพื่อ
วิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ รวมทั้งความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 4) อัตราส่วนวัดความสามารถใน
การทากาไร ใช้วดั ความสามารถในการทากาไรของกิจการ และวัดความสามารถในการบริ หารของฝ่ ายบริ หารด้วย
5) อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด เป็ นอัตราส่วนที่ใช้วดั ผลการดาเนินงานของกิจการในรู ปแบบกาไรสุ ทธิต่อหุ้น
ในงานวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้อตั ราส่วนทางการเงินเป็ นตัวแปรตามโดยเลือกที่จะศึกษาความสัมพันธ์ในการทา
กาไรของกิจการเป็ นหลักเพราะสามารถใช้ประเมินมูลค่าตลาดของกิจการที่ศึกษาได้ โดยในส่ วนต่อไปจะได้
กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าซึ่ งจะทาให้ไ ด้ตวั แปรตามซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนทางการเงินที่สามารถใช้
ประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างสมเหตุสมผล
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ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นักวิจัย และนักวิชาการ
พรรณภา ธุวนิมิตรกุล (2553)
พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัยและคณะ (2554)
วิภา วังศิริกุล (2552)
ไพฑูรย์ กอบกาญจนพฤติ (2559)
ปราณญาดา สถาปนรัตน์กุล (2558)
Bradshaw et al. (2006)
สมศรี พลภักดี (2560)
ปิ ยาภิศกั ดิ์ เจียรสุคนธ์ (2560)
ธวัชชัย วรสุนทร (2560)
อภิศกั ดิ์ เจียรสุคนธ์ (2560)
วิเชียร เธียรวิวรรธน์ (2548)

กิจกรรมดาเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรมจัดหาเงิน

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตารางที่ 1 จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกตัวแปรที่นามาใช้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ที่สะท้อนถึงมุมมองของตัวแปรต้นที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น คือ 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนินงาน(CFO) 2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) 3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF)
ตารางที่ 2 สรุ ปตัววัดมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

นักวิจัย และนักวิชาการ

NAV

พรพิมล ปั้นบารุ งกิจ (2553)
ธนเดช อัครพฤทธิ์ (2557)
กรกช ตั้งกิตติเวช (2560)
สุรสิ ทธิ์ บุญเอื้อ (2558)
ณัฏฐ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง (2559)
ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร (2561)
อรทิชา อินทาปัจ (2559)

P/E

P/BV

✓
✓

✓
✓

D/V

✓
✓

✓
✓
✓
✓

ตารางที่ 2 จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกตัวแปรที่นามาใช้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ที่สะท้อนถึงมุมมองของตัวแปรตามที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น คือ 1) อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์
(NAV) 2) อัตราส่ วนราคาต่อกาไร (P/E) 3) อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) และ 4) อัตราผลตอบแทน
จากเงินปันผล(D/V)
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5. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สมมติฐานที่ 2 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนราคาต่อกาไร
สมมติฐานที่ 3 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
สมมติฐานที่ 4 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

6. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 เป็ นการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ขอ้ มูลรายงานทางการเงินบริ ษทั ที่จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม
SET100 และใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล DATASTREAM ย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วยปี พ.ศ. 2559 – 2561 จานวน
100 ตัวอย่าง
การรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบบันทึกข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงิน
แล้วนามาวิเคราะห์กระแสเงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ รวบรวมข้อมูลจากสรุ ปข้อมูลหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2561
สถิตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ในการประมวลผลข้อมูล โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต้น เพื่อทราบ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของตัวแปรที่เก็บรวมรวมได้ โดยนาเสนอข้อมูลที่ศึกษาด้วย ค่าสู งสุ ด (Maximum) ค่าต่าสุ ด
(Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน(CFO) กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน (CFI) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) อัตราผลตอบแทนสิ นทรัพย์ (NAV)อัตราส่ วน
ราคาต่อกาไร (P/E) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) และ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V)
ใช้พิจารณาโดยกาหนดค่าความสัมพันธ์ไว้ถา้ หากมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงว่าจะเกิดปัญหาจากการที่ตวั แปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก (Multicollinearity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 144)
3. การวิ เ คราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple regression analysis) เพื่ อ หาความสั ม พันธ์ แ ละทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจยั
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7. สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คา่ สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยเฉลี่ยปี 2559 - 2561
ตัวแปร
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานCFO
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนCFI
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินCFF
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด NAV
อัตราส่วนราคาต่อกาไรP/E
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีP/BV
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลD/V

ค่าต่าสุ ด
-293.57
-429.33
-248.73
9.76
2.53
0.00
0.00

ค่าสู งสุ ด
262.21
120.26
364.72
500.00
113.60
12.94
15.38

ค่าเฉลี่ย
68.7225
-63.5697
-2.1655
6.0859
22.6840
3.4858
2.8758

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
92.60579
78.82988
93.19221
4991.07732
16.03012
2.94717
2.33149

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (CFO) ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มี ค่าโดยเฉลี่ ยเท่ากับ 68.7225 ซึ่ งบริ ษทั ที่มีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงาน
สู งที่ สุดเท่ากับ 262.21 บริ ษทั ที่ มีกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานต่ าที่ สุดเท่ ากั บ -293.57 และมี ค่าเบี่ ยงเบน
มาตราฐานเท่ากับ 92.60579
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน CFI ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ -63.5697 ซึ่ งบริ ษทั ที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน CFI
สู งที่สุดเท่ากับ 120.26 บริ ษทั ที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน CFI ต่าที่สุดเท่ากับ -429.33 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 78.82988
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน CFF ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ -2.1655 ซึ่ งบริ ษทั ที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
CFF สู งที่สุดเท่ากับ 364.72 บริ ษทั ที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน CFF ต่าที่สุดเท่ากับ -248.73 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 93.19221
4. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด NAV ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มี ค่าโดยเฉลี่ ยเท่ากับ 6.0859 ซึ่ งบริ ษทั ที่ มีมูลค่าหลักทรั พย์ตามราคาตลาด NAV
สู งที่สุดเท่ากับ 500.00 บริ ษทั ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด NAV ต่าที่สุดเท่ากับ 9.76 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 4991.07732
5. อัตราส่ วนราคาต่อกาไร P/E ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยระหว่างปี
พ.ศ. 2559 - 2561 มี ค่าโดยเฉลี่ ยเท่ากับ 22.68 ซึ่ งบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนราคาต่อกาไร P/E สู งที่ สุดเท่ากับ 113.60
บริ ษทั ที่มีอตั ราส่วนราคาต่อกาไร P/E ต่าที่สุดเท่ากับ 2.53 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 16.03012
6. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี P/BV ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มี ค่าโดยเฉลี่ ยเท่ากับ 3.46 ซึ่ งบริ ษทั ที่ มีอตั ราส่ วนราคาต่อ มูลค่ าทางบัญ ชี P/BV
สู งที่สุดเท่ากับ 12.94 บริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี P/BV ต่าที่สุดเท่ากับ 0 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.94717
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7. อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล (Dividend Yield) ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ซึ่ งบริ ษทั ที่มีอตั ราผลตอบแทนจากเงินปันผล
(Dividend Yield) สู ง ที่ สุด เท่ ากับ 15.38 บริ ษ ัท ที่ มี อ ัต ราผลตอบแทนจากเงิ นปั นผล (Dividend Yield) ต่ าที่ สุด
เท่ากับ 0 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 2.33149
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)
ตัวแปร

CFO

CFI

CFF

NAV

CFO
1 -.473**
-.625**
0.142
CFI
1
-.360**
-0.191
CFF
1
0.045
** มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับน้อยกว่า 0.01
* มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับน้อยกว่า 0.05

PE

PBV

DV

0.148
-0.063
-0.113

0.082
-0.079
-0.006

0.066
-0.119
0.038

จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั สู ง โดยมีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.020 - 0.625 ดังนั้นเพื่อตรวจสอบว่าการแทนค่าตัวแปรในสมการตัวแปรจะไม่เกิด Multicollinearity ผูว้ ิจยั จะทา
การทดสอบความสัมพันธ์กนั โดยใช้ค่า Tolerance และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่ งจะอยู่ในส่ วนของ
การทดสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณของกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทนของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100
Collinearity Statistics
Std.
ตัวแปร
B
Error
Beta
t
Sig.
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
จากการวิ เ คราะห์ การถดถอยแบบพหุ คู ณของกระแสเงิ น สดมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ อัต ราส่ วนเงิ น ปั น
ผลตอบแทนของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม SET100พบว่ากระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดาเนินงาน (CFO) มีค่า Sig เท่ากับ 0.039กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีค่าSig เท่ากับ 0.040
และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(CFF) มีค่า Sig เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดกับอัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทนของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 มีความสัมพันธ์กนั และสนับสนุนสมุติฐานที่ 4
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8. การอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงิ นสดกับ ผล
การดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน มีระดับนัยสาคัญ
ของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ 1.76 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 1.76 > 0.05) แสดงให้
เห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(NAV)
สมมติฐานที่ 2 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนราคาต่อกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน มีระดับนัยสาคัญของสถิติ
ทดสอบ Sig เท่ากับ 0.803 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.803 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนราคาต่อกาไร กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน (CFI) มีระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ .0.579 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (Sig. = 0.579 > 0.05) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุ น (CFI) ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
อัตราส่วนราคาต่อกาไร กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(CFF) มีระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ
.0.514 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0. .514 > 0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน(CFF) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนราคาต่อกาไร(P/E)
สมมติฐานที่ 3 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (CFO) มีระดับ
นัยสาคัญของสถิ ติทดสอบ Sig เท่ากับ 0.550 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.550 >
0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (CFO) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชี กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ .490 ซึ่ งมากกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0. .490 > 0.05) แสดงให้เห็นว่ากระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
(CFI) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(CFF) มีระดับ
นัยสาคัญของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ 0.544 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0. 544 >
0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) ไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชี (P/BV)
สมมติฐานที่ 4 กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทยกลุ่ ม SET100 พบว่ า กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน (CFO)
มี ร ะดั บ นั ย ส าคัญ ของสถิ ติ ท ดสอบ Sig เท่ า กั บ 0.039 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(Sig. = 0.039  0.05) แสดงให้เห็ นว่ากระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมด าเนิ นงาน (CFO) มี ความสัมพันธ์กับ อัต รา
ผลตอบแทนจากเงินปั นผล(D/V) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ Sig
เท่ากับ 0.040 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.040  0.05) แสดงให้เห็นว่า กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V) กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน(CFF) มีระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ 0.035ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (Sig. = 0.035  0.05) แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(CFF) มีความสัมพันธ์กบั อัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V)
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ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ พบว่า การทดสอบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินพบว่าความสัมพันธ์ที่เพิ่มหรื อลดลงมีผลทาให้อตั ราผลตอบแทนจาก
เงินปั นผล(D/V)เพิ่มขึ้นหรื อลดลงตาม ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมุติฐานที่ 4 เนื่องจากกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์
กับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล(D/V)ไปในทิศทางเดียวกัน

9. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
การศึกษาครั้งต่อไปควรดาเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเจาะลึกเพื่อให้คน้ คว้าและค้นพบตัวแปร
ใหม่ ๆ หรื ออาจเพิ่มตัวแปรควบคุม ที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์ เชิ ง ลึ กผูม้ ี ประสบการณ์ ด้ านการเงิ น กับบริ ษ ทั ในตลาด
หลักทรัพย์ก่อนที่จะทาการสรุ ปตัวแปรใหม่ ๆ และทาการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบอีกครั้ง
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วิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาแนวคิด และสาระสาคัญของระบบกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการให้
ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการขึ้นทะเบียนคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริ มและ
พัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการค้นคว้าศึกษาข้อมูลและ
ประมวลผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) จากประธาน สมาชิ กวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และสัมภาษณ์พฒั นากร อาเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา และการศึกษาข้อมูลทางเอกสารจากตาราทางวิชาการ บทความ วารสารและเอกสารวิจยั ต่าง ๆ เพื่อศึกษา
ถึงปั ญหาและอุปสรรคของการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนา
อาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมาตรการเบื้องต้นที่ควรจะมีในการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ต่อกรมทรั พย์สินทางปั ญญาต่อไป ผลการวิจัยพบว่าปั ญหาและอุปสรรคในการขอขึ้นทะเบียน
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
คื อ 1) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การท าค าขอขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ 2) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การตี ค วามกฎหมาย
3) ปัญหาการรับรู ้กฎหมาย
คาสาคัญ: สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, กรงนก, ทรัพย์สินทางปัญญา
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนกรงนกของวิสาหกิ จ ชุ ม ชนการผลิ ตและส่ งเสริ มอาชี พการท ากรงนกอาเภอจะนะ
โดยนายร่ อหมาน ขรี ดาโอ๊ะ ประธานกลุ่มผลิตกรงนก มีจุดเริ่ มต้นจากการเห็นคุณค่าในวิถีชีวิตชาวอาเภอจะนะ
ที่นิยมเลี้ยงนกเขาชวากันอย่างแพร่ หลาย แทบทุกหลังคาเรื อนจะมีกรงนกแขวนอยู่หน้าบ้าน ในช่วงแรกจะจับนก
จากป่ ามาเลี้ยง ด้วยลักษณะที่สวยงามและความไพเราะของเสี ยง ต่อมาได้มีการทดลองผสมพันธุ์นกเขาชวาขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2500 ได้สาเร็ จ ทาให้คนในอาเภอจะนะ เริ่ มผสมพันธุ์นกเขาชวามากขึ้นเรื่ อย ๆ จนกลายเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ
เลื่ อ งชื่ อ ของอ าเภอจะนะ สิ่ ง ที่ ต ามมาจากการเลี้ ย งนกเขาชวาจึ งหนี ไ ม่ พ ้น กรงเลี้ ย งนก จึ ง ได้มี ก ารสานต่อ
ภู มิ ปั ญ ญาจากบรรพบุ รุษ ตาบลป่ าชิ งที่ ถ่ ายทอดองค์ความรู ้ สู่ลู กหลานเรื่ อยมา จนเกิ ด เป็ นการรวมกลุ่มเป็ น
กลุ่มอาชีพทากรงนกขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.2503 ซึ่งกรงนกอันเกิดจากการสร้างสรรค์ดว้ ยความเชี่ยวชาญ จนเป็ นที่
ยอมรับและได้กา้ วขึ้นมาเป็ นสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาวของจังหวัดสงขลา (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2560) อาจเป็ นการดีกว่านี้ถา้ งานหัตถกรรมกรงนกของอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สามารถก้าวผ่าน
การเป็ นเพียงสิ นค้าโอท็อป ด้วยการได้รับความคุ้มครองกฎหมายทรั พย์สินทางปั ญ ญา ประเภทสิ่ งบ่งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geograpihical Indications หรื อ GI) เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทหนึ่งซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้ตอ้ งมีความเชื่อมโยง (Link) ระหว่างปั จจัยสองประการ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัย
ลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรื อวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้
ประโยชน์ในการผลิตสิ นค้าในท้อ งถิ่นของตนขึ้นมา ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดงั กล่าว
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คุณลักษณะพิเศษนี้ อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสี ยงหรื อคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์น้ นั ๆ และ
เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของชุมชนนั้น ๆ ที่ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือทาง
การตลาด คือแบรนด์ของชุ มชน อาทิ เช่ น ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้ องไห้ ผ้าไหมแพรวากาฬสิ นธุ์ กาแฟดอยตุง
ไข่เค็มไชยา หมูยา่ งเมืองตรัง (ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560)
สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ จึงมีความสาคัญ ที่ช่วยส่ งเสริ มเศรษฐกิจระดับพื้นฐาน ได้แก่ ส่ งเสริ มการผลิต
สิ นค้าเกษตร และสิ นค้าชุมชน สามารถเพิม่ มูลค่าทางการตลาดให้กบั สิ นค้า เนื่องจากผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ว่า
สิ นค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ ดงั กล่าวเป็ นสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพตามเจตคติของผูบ้ ริ โภคอันเป็ นการสร้างมูลค่า
ให้กบั สิ นค้าชุมชนได้เป็ นอย่างดี (ณิ ชนันท์ คุปตานนท์ และคณะ , 2561)
จากปั ญหาการที่สินค้าของวิสาชุมชนโดยเฉพาะกรณี กลุ่มอาชี พผลิตและส่ งเสริ มการทาอาชี พกรงนก
ไม่ได้ดาเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ท้ งั ที่เป็ นวิสาหกิจชุมชนที่มีศกั ยภาพสู งเป็ นที่
ยอมรับด้วยการการรันตีการเป็ นสิ นค้าโอทอประดับ 5 ดาวของจังหวัดสงขลา ดังนั้นจึงเป็ นที่มาที่มีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิ่งของการวิจยั ครั้งนี้ ที่จะศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ ม และ
พัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ส่งผลให้วิสาหกิจดังกล่าวยังไม่สามารถดาเนินการขอรับ
ขึ้นทะเบียนคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ได้ เพื่อหาแนวทางร่ วมกันในการหาแนวทางแก้ไขและหามาตรการ
เบื้องต้นที่ตอ้ งมีในการขึ้นทะเบียนคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้า งความพร้อมในการยื่น
และขึ้นทะเบียนความคุม้ ครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาแนวคิด และสาระสาคัญของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการขึ้นทะเบียนคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความคุ้มครองสิ่งบ่ งชีท้ างภูมิศาสตร์
การให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีความเป็ นมาและแนวคิดของการให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศหลายๆ ฉบับที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1.1 อนุ สัญญากรุ งปารี สว่าด้วยความคุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the
Protection of Industrial Property) ได้เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ง ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 20 มี น าคม ค.ศ.1883 ถื อ เป็ นความตกลงระหว่ า ง
ประเทศฉบับแรกที่ให้ความคุม้ ครองแก่สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ถอ้ ยคาว่า Indication of Source และคาว่า
Appellations of origin1 อนุ สัญญาฉบับนี้ มีมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
เพื่อลดปั ญหาการระบุบ่งชี้ แหล่งที่มาของสิ นค้าอย่างไม่ถูกต้อง และกาหนดให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการระบุ
คุณภาพหรื อเอกลักษณ์ของสิ นค้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ (ศิรยา เลาหเพียงศักดิ์, 2548) นอกจากนี้
1

The Paris Convention, Article 1(2)
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ในอนุ สัญญากรุ งปารี ส ก็มิได้ให้คาจากัดความของคาทั้งสองไว้แต่ประการใด เมื่ อมองในภาพโดยรวมของ
อนุสัญญากรุ งปารี ส เป็ นการให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวมเท่านั้น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ถูกเรี ยกขานโดยใช้คาว่า indication of source และ appellation of origin อนุสัญญาฉบับนี้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อลดปั ญหาการระบุบ่งชี้แหล่งที่มาของสิ นค้าอย่างไม่
ถูกต้อง และกาหนดให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการระบุคุณภาพหรื อเอกลักษณ์ของสิ นค้าที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์
3.1.2 ความตกลงกรุ งแมดริ ด ความตกลงกรุ งเเมดริ ดว่าด้วยการปราบปรามการใช้สิ่งบ่งชี้แหล่งที่มา
ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งหรื อ เป็ นการปลอมแปลงสิ่ ง บ่ ง ชี้ แหล่ ง ที่ ม าของสิ น ค้า (Madrid Agreement for the Repressing of
Deceptive Indication of Source on Goods) หรื อที่เรี ยกในอีกชื่อหนึ่งว่าความตกลงกรุ งแมดริ ด ค.ศ. 1891 (Madrid
Agreement) ความตกลงกรุ งแมดริ ดนี้ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในข้อ 9 และข้อ 10 ของอนุสัญญากรุ งปารี ส ค.ศ.1883
ที่เป็ นความตกลงระหว่างประเทศก่อนหน้า โดยที่ความตกลงกรุ งแมดริ ดดังกล่าวถือเป็ นความตกลงในรู ปแบบพหุ
ภาคีทางด้านทรั พย์สินทางปั ญญาอีกฉบับหนึ่ ง ซึ่ งมี ประเด็นเพิ่มเติ มจากอนุ สัญญากรุ งปารี สในแง่ของการมี
ข้อความที่กล่าวถึ ง สถานที่ ที่เป็ นแหล่งที่มาของสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ ัน เป็ นที่สังเกตได้ว่าคาว่า indication of
source นั้ น ไม่ ไ ด้มี เ งื่ อ นไขก าหนดว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี indication of source ปรากฏอยู่ จ ะต้อ งมี คุ ณ ภาพ หรื อ
ลักษณะเฉพาะที่มาจากแหล่งที่มานั้น เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ถูกผลิตในประเทศ หรื อสถานที่ในประเทศ
ที่ ระบุใน indication of source ก็เป็ นการเพียงพอ ตัว อย่าง indication of source ได้แก่ made in ….. , product of
….. เป็ นต้น แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็ นประเทศภาคีสมาชิ กของสนธิ สัญญากรุ งปารี สและความตกลงกรุ ง
มาดริ ดก็ตาม แต่การใช้ indication of source ก็ได้ปรากฏให้เห็นอยูท่ ว่ั ไป2 โดยภาพรวมของความตกลงกรุ งแมดริ ด
แล้วสามารถแยกประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญที่ความพิเศษจากอนุสัญญากรุ งปารี สอยู่ 4 ประเด็นคือ การห้ามนาสิ่ ง
บ่งชี้แหล่งที่มาหรื อแหล่งกาเนิดที่ไม่ถูกต้อง หรื อนาไปใช้จนก่อให้เกิดความหลงผิดแก่ผบู ้ ริ โภค3 การไม่หวงห้าม
ผูข้ ายสิ นค้าที่ระบุแหล่งที่มาจากประเทศอื่น4 การตีความในประเด็นของชื่อสามัญของสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์5 และ
การคุม้ ครองสิ นค้าหวงกันประเภทไวน์6
3.1.3 ความตกลงลิ ส บอน ความตกลงกรุ ง ลิ ส บอนว่ า ด้ว ยการคุ้ม ครองเครื่ องหมายอ้า งอิ ง
แหล่งกาเนิดของสิ นค้าและการขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศ (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations
of Origin and their International Registration) ได้มีการลงนามเมื่อปี ค.ศ. 1958 และได้มีการ ปรับปรุ งแก้ไข 2 ครั้ง
ครั้ งสุ ดท้ายเมื่ อปี ค.ศ. 1979 ซึ่ งข้อตกลงกรุ งลิ สบอนนี้ ก็เช่นเดียวกันกับ ข้อตกลงกรุ งมาดริ ด กล่าวคือมี ความ
เกี่ยวพันกับ อนุสัญญากรุ งปารี ส มีสาระสาคัญเป็ นการให้คมุ้ ครองเครื่ องหมายอ้างอิงแหล่งกาเนิดของสิ นค้า ซึ่ งมี
ความชัดเจน โดยมีการจัดตั้งระบบขึ้นทะเบียนระหว่างประเทศขึ้นบังคับในระหว่างประเทศสมาชิก ทาให้สถานะ
ของเครื่ องหมายอ้างอิงแหล่งกาเนิดของสิ นค้ามีผลบังคับใช้ในระดับระหว่างประเทศด้วย นอกเหนือจากสถานะที่
ได้รับภายใต้กฎหมายภายใน

2

http://tuipi.tu.ac.th/tuip06.php สืบค้นวันที่ 1 มีนาคม 2562
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.
3
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3.1.4 ความตกลงทริ ป ส์ ข้อ ตกลงว่ าด้วยทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกับการค้า (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) เป็ นส่ ว นหนึ่ งของข้อ ตกลงหลายๆ ฉบับ ที่ เ ป็ นผลสรุ ป ของ
การเจรจาการค้าพหุ ภาคี ใ นรอบอุ รุ กวัย (Uruguay Round) ซึ่ ง มี ผ ลให้ เ ป็ นการก่ อ ตั้ง องค์ก าร การค้า โลกขึ้ น
ข้อตกลง TRIPS ได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินทาง ปัญญาประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง
การกาหนดให้ประเทศสมาชิ กให้ความคุ้มครองสิ่ งบ่งชี้ ท างภูมิศ าสตร์ ข้อตกลง TRIPS ได้เรี ยกสิ่ งบ่งชี้ ท าง
ภู มิ ศ าสตร์ ภ ายใต้ค าว่ า geographical indication (ค าย่ อ ว่ า GI) และได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความไว้ดัง นี้ “สิ่ ง บ่ ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ คือ สิ่ งที่ใช้บ่งชี้ว่าสิ นค้านั้นมีแหล่งกาเนิดในดินแดนของประเทศ สมาชิก หรื อท้องถิ่นในดินแดนนั้น
โดยคุณภาพ ชื่ อเสี ยง หรื อลักษณะเฉพาะอื่นของสิ นค้านั้นมี ความเชื่ อมโยงกับแหล่งกาเนิ ดนั้นอย่างแท้จริ ง”
TRIPS มีบทบัญญัติหลักการพื้นฐานเรื่ องมาตรการขั้นต่าในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในส่ วน
ของการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไว้ในมาตรา 227 ในส่ วนขอบเขตการคุม้ ครองสิ ทธิ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สาหรับสิ นค้าทัว่ ไปตามมาตรา 23 และการคุม้ ครองกรณี พิเศษสาหรับไวน์และสุ รา โดยมุ่งป้องกันมิให้มีการนาชื่อ
ไปใช้ในลักษณะที่จะทาให้คนสับสนหลงผิด
3.2 สมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานของงานวิจยั นี้มีมุมมองประเด็นการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ในเรื่ อง
ของการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยงั มีขอ้ บกพร่ องหรื อจุดอ่อนบางประการที่ทาให้ผทู ้ ี่ประสงค์จะขอขึ้น
ทะเบียนไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะข้อจากัดบางประการของผูข้ อขึ้นทะเบียน
เองหรื ออาจเป็ นเพราะหลักเกณฑ์ของตัวบทกฎหมายที่ทาให้ผทู ้ ี่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนไม่อาจปฏิบตั ิตามได้ ทั้งนี้
จะต้องหาแนวทางปรับตัวที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา หรื อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลการศึกษาของข้อมูลดังนี้
(1) ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) จากประธาน
สมาชิ กวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และสัมภาษณ์
พัฒนากร อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารจากตาราทางวิชาการ บทความ
วารสารและเอกสารวิจยั ต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ การทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมาตรการเบื้องต้นที่
ควรจะมีในการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พการท า
กรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 65 คน (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จะนะ,
2562) ในการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิ งลึ กผูว้ ิจัยจะเลื อ กตัวแทนประชากรในการวิจัยแบบเจาะจงคือประธานกลุ่ ม
รองประธานกลุ่ม และเป็ นเลือกตัวแทนกลุ่มประชากรจากความสมัครใจจากสมาชิกของกล่ม ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้มี
ตัวแทนของกลุ่มประชากรจานวน 20 คนในการสัมภาษณ์
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ จัย ครั้ งนี้ มี ก ารค้น คว้า ข้อ มู ล ทางเอกสารและที่ ด าเนิ น การควบคู่ ไ ปกับ การเก็บ ข้อ มู ล ภาคสนาม
โดยการศึกษากระบวนการทากรงนกประกอบการสัมภาษณ์เชิ งลึกและทาการบันทึกข้อมูลโดยละเอียดในด้าน
กระบวนการผลิ ตตลอดจนเนื้ อหาทุกมิ ติ จากนั้นจึ งนาข้อมูลที่ ได้จากการลงพื้นที่ มาประมวลผล ข้อเท็จจริ ง
ประกอบข้อมูลทางเอกสาร สาหรับการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครั้งนี้ โดยจาแนกประเด็นและ
ตีความข้อมูล เพื่อนาไปสู่การขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศเปรี ยบเทียบกับกฎหมายคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยพบว่าการให้ความคุม้ ครองสิ นค้า
รวมถึ งงานประเภทหัตถกรรม เป็ นไปตามแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการคุ้มครองผูบ้ ริ โภค 8 โดยมี หลักการ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคด้วยการวางหลักให้ผผู ้ ลิตสิ นค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณภาพสิ นค้าของ
ตนด้วยการทาหน้าที่แสดงถึงความเชื่ อมัน่ ในความปลอดภัยของสิ นค้า และเปิ ดเผยที่มาของส่ วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์รวมทั้งแสดงถึงมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเชื่ อมโยงถึงลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์กบั แหล่ง
ภู มิ ศ าสตร์ เมื่ อ พิ จ ารณาข้อ 9 ของกฎกระทรวงว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกับ การขอขึ้ น ทะเบี ย น
การประกาศโฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้งคาคัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแก้ไขหรื อเพิก
ถอนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2557 ซึ่ งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 โดยบัญญัติให้ผูย้ ื่นคาขอต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่ อเสี ยง คุณสมบัติหรื อ
ลักษณะเฉพาะของสิ นค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ รายละเอียดซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้ากับแหล่ง
ภูมิศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนขอรับความคุม้ ครองอันเป็ นการแสดงแหล่งที่มาและสร้าง
ความเชื่อมัน่ แก่ผบู ้ ริ โภคว่าสิ นค้าดังกล่าวที่ขอขึ้นทะเบียนเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภค
การให้ ค วามคุ้ม ครองงานหัต ถกรรมตามพ.ร.บ.คุ้ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องประเทศไทย
มีสาระสาคัญ 4 ประการคือ ประการแรกคือ การใช้ชื่อ สัญลักษณ์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่ใช้ชื่อเรี ยกแทนแหล่งภูมิศาสตร์

8

The global voice for consumers, Consumer rights, consumers international, Retrieved November 26, 2017 from
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จะต้องบ่งถึงแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ น้ นั ๆได้ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ชื่อ สัญลักษณ์ หรื อสิ่ งอื่นใด ทั้งทางตรง (Direct
Geographical Indication) และทางอ้ อ ม (Indirect Geographical Indication) เช่ น การใช้ ชื่ อจั ง หวั ด อ าเภอ
ในการแสดงถึงแหล่งภูมิศาสตร์โดยตรง ดังตัวอย่างสิ นค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วอย่างหมูย่างเมืองตรัง หรื อ
หอยนางรมสุ ราษฎ์ธานี เป็ นต้น นอกจากนี้อาจเป็ นการใช้ชื่อทางอ้อม เช่น แปดริ้ ว ที่หมายถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา
หรื อพระปฐมเจดีย ์ ที่หมายถึงจังหวัดนครปฐม เป็ นต้น ประการที่สอง ต้องแสดงความเชื่อมโยงระหว่างภูมิศาสตร์
กับสิ นค้า อันปรากฏในมาตรา 9 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึงหมูยา่ งเมืองตรัง ผูบ้ ริ โภคจะจิตนาการเห็นภาพหมูย่างที่
มีลกั ษณะและรสชาติเป็ นเอกลักษณ์อนั ทรงเสน่ ห์ของจังหวัดตรัง และคุณภาพความกรอบอร่ อยได้เป็ นอย่างดี
ประการที่สาม ต้องไม่เป็ นชื่ อสามัญ คาว่าชื่ อสามัญในที่น้ ี หมายถึงชื่ อที่ประชาชนรู ้จกั และมีการพูดติดปากกัน
ทัว่ ไปเสี ยแล้ว เช่น ชาจีน เป็ นต้น คาว่า “ชาจีน” ดังกล่าวมิได้หมายความถึงชาที่มาจากประเทศจีนเสมอไป แต่เป็ น
ลักษณะของชาชนิ ดหนึ่งเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับ “ชาฝรั่ง” ผูบ้ ริ โภคจะเข้าใจทันทีว่า “ชาจีน” คือ
ชาที่ดื่มเป็ นถ้วย (จอก)เล็ก ๆ และไม่นิยมเติมนมหรื อน้ าตาล ซึ่ งแตกต่างไปจาก “ชาฝรั่ง” ดังนั้นผูใ้ ดจะมาขอ
ขึ้นทะเบี ยนคาว่า “ชาจี น” ไม่ได้9 ประการสุ ดท้าย ต้องไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศี ล ธรรมอันดี หรื อ
นโยบายแห่ งรัฐ10 เช่น การนาเอาชื่ อทางภูมิศาสตร์ มาขึ้นทะเบียนโดยไม่สุจริ ต กรณี สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ของ
ต่างประเทศ ที่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น แล้ว และได้มีการใช้สืบเนื่ องตลอดมา
จนถึงวันยื่นคาขอขึ้นทะเบียนจะขอรับความคุม้ ครองตาม พระราชบัญญัติส่ิ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ได้11
หากวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พ การทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องการขอรั บ
ความคุม้ ครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แล้ว จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข 4 ประการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้โดยแสดงให้เป็ นที่ปรากฏต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

6. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปลายผลดังนี้
1. ปั ญหาเกี่ยวกับการทาคาขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและ
พัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่าการทาคาขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตอ้ ง
แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ คุณภาพ ชื่ อ เสี ย ง คุ ณสมบัติ ห รื อ คุ ณลักษณะเฉพาะของสิ น ค้ า ที่ จะใช้สิ่ ง บ่ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ 12 เป็ นการผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่กบั ฝ่ ายผูย้ ื่นคาขอที่จะต้องบรรยายให้เห็นถึงคุณภาพ ชื่อเสี ยง
หรื อลักษณะเฉพาะของสิ นค้าว่ามีความแตกต่างจากสิ นค้าชนิดเดียวกันที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ อื่นอย่างไร จาก
สัมภาษณ์ประธานกลุ่ม และพัฒนากรอาเภอจะนะ ต่างให้ความเห็นที่เป็ น เอกฉันท์ว่าการดาเนินการทาคาขอขึ้น

9

ธนพจน เอกโยคยะ, กฎหมายทรั พย์สินทางปั ญญาว่ าด้ วยการคุ้มครองสิ่ งบ่ งชีท้ างภูมิศาสตร์ , (กรุ งเทพฯ: วิญญูชน, 2547), หน้า 43
มาตรา 5 พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
11
มาตรา 6 พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
12
ข้อ ๙ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้งคา
คัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแก้ไขหรื อเพิกถอนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗
10
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ทะเบียนหากเป็ นการทาเพียงบุคลหนึ่งบุ คคลใดย่อมไม่สามารถทาได้โดยลาพัง จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีการทางาน
อย่างบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทาคาขอขึ้นทะเบียนให้แก่กลุ่มทากรงนกในครั้งนี้ให้สาเร็ จ
ซึ่ ง ผลการวิ จัย นี้ สอดคล้อ งกับผลการวิ จัยของ สุ ชีล า เตชะวงค์เ สถี ย ร (2560: 1315) ที่ ไ ด้ศึ กษาเรื่ อ ง รู ป แบบ
การจัด การการขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องพริ ก ไทยก าปอตในประเทศกัม พู ช า พบว่ า รู ป แบบ
กระบวนการจัดการในการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรี ยมการ
2) กระบวนการขอขึ้นทะเบียน 3)ผลลัพธ์ 4)ระบบการควบคุม และ 5) การส่ งเสริ ม ส่ วนปั จจัยแห่งความสาเร็ จใน
การขึ้นทะเบียน มี 4 ประการ คือ ประการแรกการส่ งเสริ มจากหน่ วยงานรัฐบาล ประการที่สองการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรไม่ใช่องค์กรของรัฐ ประการที่สามโครงสร้ างพื้นฐานเช่ นลักษณะพิเศษของพริ กไทย
กาปอต และประการที่สี่ ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวของสมาคมส่ งเสริ มพริ กไทยกาปอต การร่ วมมื อกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนงค์นารถ บุญเรื อง (2556) ที่พบว่า เงื่อนไขที่ทาให้ ที่พบว่า
เงื่อนไขที่ทาให้ส้มโอนครชัยศรี กาแฟดอยตุง และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ประสบความสาเร็ จ ในการขึ้น
ทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ยโุ รป คือการได้รับการร่ วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานช่วยกันทางาน
อย่างจริ งจัง ผูน้ ามีการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ที่นากลุ่มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง มีการร่ วมกลุ่มสร้างเป็ น
วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีการประสานงานกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการกาหนดกติกาที่เอื้อต่อการทางานโดยมี
เกษตรกรสมาชิ กเข้าร่ วมกาหนดด้วย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวั ญชนก อาภา และคณะ (2560) ที่ได้
ศึกษาความร่ วมมือในการพัฒนาเมืองและภูมิภาคเมือง กรณี ศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า การใช้รูปแบบของ
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรื อที่เรี ยกว่า Private-Public Partnership (PPP) ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ คือ
กระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างสมบูรณ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน
2. ปั ญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย เนื่องจากเมื่อได้ศึกษากระบวนการผลิตกรงนกพบว่าการใช้วสั ดุ
ในการผลิตกรงนก ยังมีขอ้ จากัดบางประการทีส่งผลต่อการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ วัสดุหลัก
ซึ่งเป็ นหัวใจของการผลิตกรงนก ก็คือ หวาย ที่ผวู ้ ิจยั กล่าวว่าเป็ นข้อจากัดก็เนื่องด้วยวัสดุอย่างหวาย แม้จะเป็ นพืช
ที่หาได้จากแหล่งภูมิศาสตร์ อาเภอจะนะ พบเห็นได้ทวั่ ไปตามสวนเกษตรของพื้นโดยเฉพาะสวนยางพาราของ
อาเภอจะนะและทั้งภาคใต้ แต่กลับไม่มีความสวยงามในลวดลายของเนื้อไม่ เมื่อนาหวายท้องถิ่นมาปอกเปลือก
ขัดลายและลงเคลือบเงาหวาย ปรากฏว่าหวายที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ อาเภอจะนะ กลับมีสีคล้ า ไม่สม่าเสมอใน
ลายไม้ เมื่อนามาขึ้นรู ปกรงนก จะทาให้ความงามถูกลดทอนลง ส่ งผลให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนา
อาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องนาเข้าหวายจากประเทศมาเลเซีย มีความมัน เงา และลายของ
เนื้อหวายมีความสม่าเสมอราวกันเส้นพลาสติก เมื่อนามาขึ้นรู ปกรงนกจะมีความสวยงามแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อ
เทียบกับกรงนกที่ผลิตจากหวายจากแหล่งภูมิศาสตร์ ของกลุ่ม นอกจากนี้ยงั มีเรื่ องของวัสดุที่ใช้ในการทาคอนนก
(หัวกรง) และของประดับกรงนกเช่นลูกปัด มุก ผ้าคลุมกรงนก เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ก็ไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับประเภทการให้
ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ เนื่ องจากบทบัญญัติไม่ได้กาหนดว่าการคุม้ ครองในประเทศไทยนั้นเป็ น
การคุม้ ครองประเภท Protected Designation of Origin (PDO) หรื อ การคุม้ ครองประเภท Protected Geographical
Indication (PGI) จึงเป็ นปั ญญาด้านการตีความเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายในการกาหนดว่า
สิ นค้าที่จะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายนี้ตอ้ งมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ตระเตรี ยมการ การลงมือผลิตกระทัง่
ออกมาเป็ นสิ นค้า ต้องมาจากพื้นที่ที่เป็ นแหล่งภูมิสาสตร์เดียวกันทั้งสิ้นหรื อไม่ หรื อผูผ้ ลิตสามารถนาวัตถุดิบหรื อ
มี กระบวนการผลิ ตจากแหล่งภูมิศาสตร์ อื่นได้ กฎเกณฑ์ที่จะใช้ตอ้ งมี การบัญญัติไห้ชัดเจน ซึ่ งผลการศึกษานี้
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สอดคล้อ งกับ MUH ALI MASNUN(2018: 113 ) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง Legal Protection of The Right to Indication of
Origin in Indonesia พบว่ า การคุ้ม ครองทางกฎหมายเกี่ ย วกับสิ ท ธิ ในการบ่งชี้ แ หล่ง ก าเนิ ดในอิ นโดนี เซี ยยัง
ค่อนข้างต่ามาก การคุม้ ครองสิ ทธิ ในการบ่งชี้แหล่งกาเนิดไม่สามารถแยกออกจากสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้าได้
ควรบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสิ่ งบ่งชี้ แหล่งกาเนิด (Indication of Origin) แยกออกจากกฎหมายเครื่ องหมายการค้า
เพื่อเกิดความชัดเจนในการปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริ งที่เกิดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ปัญหาการรับรู ้กฎหมาย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการทากรงนก อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามีเพียงผูม้ ีบทบาทในการบริ หารกลุ่มเช่นประธานกลุ่มทากรงนกและ
สมาชิ กเพียง 3 คนเท่านั้น ที่มีความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และยังเป็ นเพียงการรับรู ้ในภาพรวมเท่านั้น
ส่ วนสมาชิกคนอื่น ๆ ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เลย ยิ่งไปกว่านั้นกลับเป็ นการได้
ยินคาว่าสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็ นครั้งแรกจานวนมากถึง 15 คนจากจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้งั หมด หากการขอขึ้น
ทะเบี ยนต่อกรมทรั พย์สินทางปั ญญาสาเร็ จ จะทาให้กรงนกกลายเป็ นสิ นค้าที่ เป็ นสิ ทธิ ของชุ มชน ไม่ได้เป็ น
การคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล การที่คนในชุมชนหรื อแหล่งภูมิศาสตร์ ขาดการรับรู ้กฎหมายที่บงั คับใช้ย่อมส่ งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการนาสิ ทธิ ที่ ไ ด้รั บการคุ้มครองไปใช้ใ ห้เกิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด จากผลสิ น ค้า สอดคล้องกับ
ณิ ชนันท์ คุปตานนท์ และคณะ (2561: 48) คณะวิจยั พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่รู้จกั “สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”
ว่าคืออะไร ความรับรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ยงั มี
น้อยมาก หน่ วยงานรัฐทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องต้องร่ วมกันดาเนินการสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) ให้แก่
ประชาชนให้มากขึ้นและร่ วมมือกันผลักดันให้มีการสร้างความเข้มแข็งของการคุม้ ครองการค้าและการแข่งขัน
และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าชุมชน ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เทพรัตน์ พิมลเสถียร (2558: 34) ที่ได้
ศึกษาเรื่ อง กลไกการมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปั ญญา ประเภทสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : กรณี ศึกษา
ผลิตภัณฑ์จงั หวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปั ญญาประเภทสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความรู ้มากที่สุดในประเด็นสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ สามารถเสริ มสร้างเอกลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้พบปัญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อการขอขึ้นทะเบียนคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พการทากรงนก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ควรแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ด้วยการเพิ่มบัญญัติ
คานิยามคาว่า สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับ แหล่งกาเนิดสิ นค้า ที่แยกจากกัน เพื่อประโยชน์ในการตีความ
ประการที่สอง ต้องส่ งเสริ มและให้การพัฒนาสายพันธุ์หวายท้องถิ่นให้มีคุณภาพเทียบเท่าหวายที่นาเข้า
จากฝั่ งมาเลเซี ย เพื่อเป็ นการขจัดปั ญหาข้อกฎหมายในการขอขึ้นทะเบียนคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ของ
ประเทศไทย เนื่องจากการพิจารณาเบื้องต้นจะพิจารณาว่าสิ นค้าที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนมีวตั ถุดิบทั้งหมดตลอดจน
กระบวนการผลิ ตอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ น้ ัน ๆ หรื อไม่ หากเป็ นเช่ นนั้นแล้วก็ไม่เป็ นการยากที่สามารถขอขึ้น
ทะเบียนได้
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ประการที่สาม ส่ งเสริ มการรับรู ้กฎหมายคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แก่ผผู ้ ลิตสิ นค้า ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างเจตคติแก่เกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว
ประการสุ ดท้าย ควรตั้งหน่ วยงานเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการส่ งเสริ มสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ เพื่อความ
มัน่ คงทางวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ การดาเนิ นการเรื่ องดังกล่าวไม่สามารถดาเนิ นการได้ดว้ ย
บุคคลเพียงคนเดียวหรื อกลุ่มบุคคลอย่างลาพัง ต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู ้หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน
รวมถึงประชาชน
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องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิ ค จากัด
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การงานซ่อมกับทางบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื องแมคคานิค จากัด จานวน 300 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่ องมือที่ใช้การวิจยั เป็ นแบบสอบถาม6ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ภาพลักษณ์องค์การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด ภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็น สู งเป็ นลาดับแรก คือ
ด้านการเป็ นองค์การที่เจริ ญก้าวหน้าทันโลก รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการบริ การและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ตามลาดับ (2) ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง
แมคคานิ ค จ ากัด ภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ด้า นที่ มี
ความคิดเห็ น สู งเป็ นลาดับแรก คือ ด้านการส่ งมอบ รองลงมา คือ ด้านการบริ การ และด้านราคา ตามลาดับ
(3) ภาพลักษณ์ อ งค์การส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู กค้าในการใช้บ ริ การของบริ ษทั กรุ ง เทพเกี ย ร์ รุ่ ง เรื อง
แมคคานิค จากัด ได้แก่ ด้านบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ด้านการเป็ นองค์การที่เจริ ญก้าวหน้าทันโลก
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการบริ หารและการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งทั้ง 4 ด้านสามารถร่ วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจของลูกค้า ได้เท่ากับร้อยละ 82.60
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์องค์การ, ความพึงพอใจ, การบริ การ
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
สถานการณ์โลกในปั จจุบนั สังคมไทยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทนั สมัยอย่างรวดเร็ ว โดยการ
บารุ งรักษาสภาพเครื่ องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะถ้าเครื่ องมือไม่พร้อมใช้
งาน หรื อ หากเกิ ด ขัด ข้อ งกะทันหันจนท าให้กระบวนการผลิ ตเกิ ดการหยุด ชะงักได้ ท าให้ บ ริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ตเกิ ด
ความเสี ย หาย ส่ ง ผลท าให้ ลูก ค้า ไม่ พ อใจ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้นนั้น ท าให้ ทราบถึ งภาพลัก ษณ์ องค์การที่ ดี
การปฏิ บัติงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ มี ประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ ดี เครื่ องจักรเปลี่ ยนแปลงตาม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ การบริ การลูก ค้าเป็ นไปในแนวทางตามกระบวนการขั้นตอนที่กาหนดไว้ รู ้ จกั
การบริ หารงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อองค์การ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และจะต้อง
ได้รับความสาเร็ จของธุ รกิ จ อีกทั้งยังส่ งผลไปถึ งความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั ฯ ในด้านคุณภาพ
การซ่อมอุปกรณ์ และเครื่ องจักร ซึ่ งจะสัมพันธ์สอดคล้องถึงเรื่ องของราคาให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ละงาน รวมไปถึงการส่งมอบสิ นค้าคืนลูกค้า สิ นค้าจะต้องอยูใ่ นสภาพอุปกรณ์และเครื่ องจักรที่สมบูรณ์ที่สุด
สิ่ ง ส าคัญ คื อ ด้า นการบริ ก ารนั้น อาจจะไม่ ไ ด้เป็ นไปตามความต้อ งการของลู กค้า หรื อ มี ค วามประทับใจใน
การบริ การมากเพียงใด จึงทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจต่อองค์การนั้น ๆ อีกทั้งยังพบว่าในปั จจุบนั ธุรกิจ
การซ่ อมมอเตอร์ เครื่ องจักรกลต่าง ๆ นั้นค่อนข้างมีคู่แข่งขันที่สูงมากเมื่อเทียบกับในสมัยก่อน ซึ่ งลูกค้าจะไม่
สามารถนาเข้าชิ้นส่วนที่เป็ นอะไหล่ในการซ่อมมาเป็ นสารอง เพื่อจะได้ใช้เปลี่ยนในยามฉุกเฉินเมื่อเครื่ องเสี ยหรื อ
ชารุ ดในกะทันหันนั้นได้ แต่จะใช้วิธีการซื้ อขายอุปกรณ์ งานซ่ อมกับตัวแทนจาหน่ ายในประเทศไทยเท่านั้น
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เปรี ยบเทียบกับในปัจจุบนั แล้วลูกค้ามีการสั่งซื้ ออะไหล่ไปถอดซ่อมเอง โดยไม่ผา่ นบริ ษทั ที่รับซ่อมมอเตอร์ หรื อ
รับซ่ อมเครื่ องจักรกลต่าง ๆ ทุกประเภท เพราะในปั จจุบนั ลูกค้านาเข้ามาเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการลด
ต้นทุนอย่างที่บริ ษทั ต้องการได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้แล้ว จึงพบว่าธุรกิจในปัจจุบนั นั้นค่อนข้างมีคแู่ ข่งที่เยอะจนทา
ให้แย่งตลาดกลุ่มเป้าหมายกัน โดยที่จะได้ลูกค้ามานั้นก็จะอยู่ในกลุ่มของลูกค้าที่ไม่ค่อยสรรหาซัพพลายเออร์ ที่
เที ย บค่ อ นข้างเยอะ จึ ง ท าให้ เกิ ด ภาพลักษณ์ อ งค์การที่ มี ค วามค่ อนข้างแตกต่ าง อาจจะแตกต่ างในเรื่ องของ
เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย กว่ าคู่ แ ข่ ง ซึ่ ง คู่ แ ข่ ง ขัน จะไม่ ท ราบข้อ ได้เ ปรี ย บของอี กฝ่ าย รวมไปถึ ง การบริ ก ารที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าจะต้องมีการบริ การที่มีความเสมอภาคตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงในปัจจุบนั โดยจะต้องทาให้
องค์ก ารนั้น ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง สุ ด และยัง ต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ธุ ร กิ จ มี ห ลัก
จรรยาบรรณหรื อหลักจริ ยธรรมตามความเป็ นจริ ง และธุรกิจงานซ่อมมอเตอร์ หรื อเครื่ องจักรกลทุกประเภทนั้น ๆ
ล้วนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย (ชมทิศา สมุทรกลิน, 2560)
บริ ษัท กรุ ง เทพเกี ย ร์ รุ่ ง เรื อง แมคคานิ ค จ ากัด ตั้ง อยู่ ที่ 9/98 หมู่ 3 ต.ดอนไก่ ดี อ.กระทุ่ ม แบน
จ.สมุทรสาคร เป็ นบริ ษทั ที่ ทาเกี่ ยวกับธุ รกิ จนาเข้า และบริ การรั บซ่ อมเป็ นหลักสาคัญ จากการสังเกตพบว่ า
บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ การในการซ่อมแซมที่ยอ่ มเยาว์ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงาน มีความรู ้ ความชานาญ แต่ยงั ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะเดียวกัน พบว่าพนักงานที่บริ การลูกค้าพูดจาไม่ค่อยสุ ภาพ ไม่มีความกระตือรื อร้น
ไม่ค่อยติดตามลูกค้าลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเครื่ องมือที่ใช้ในการบริ การซ่ อมบางส่ วนไม่เพียงพอ จึงทาให้งาน
ล่าช้ากว่ากาหนด
ดังนั้น การบริ การจึงมีความสาคัญมากในการซ่อมบารุ งมอเตอร์และเครื่ องจักรกลทุกประเภท และรักษา
สภาพของเครื่ องมื อหรื อเครื่ องจักรให้อยู่ในสภาพที่ พ ร้ อมใช้งานอยู่เสมอ มี การทาให้เห็ นถึ งการบ่งบอกถึ ง
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อองค์การที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ แต่ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วก็จะ
กลับมาใช้ซ้ า และบอกต่อ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การที่ ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด ว่าอยูใ่ นระดับใด หรื อมีมาก
น้อยเพียงใด เพื่อเป็ นแนวทางนาไปพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขให้บริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์การ และความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์
รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด
(2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพ
เกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ขององค์การ
ทาการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริ ษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง
ประเทศไทย จากัด พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีจุดประสงค์ที่สาคัญอาจจะเป็ นผลรวมในเรื่ องของการผสมผสาน
ภาพลักษณ์องค์การมีหลายสิ่ งให้เข้าด้วยกันจากภายในองค์กร สามารถแบ่งองค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์การ
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ได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็ นองค์การที่เจริ ญก้าวหน้าทัน ด้านการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ด้านการ
บริ หารและการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Kotler, 2000 : 296-297)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทาการศึกษาเรื่ องการบริ หารการผลิตแบบญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการบริ หารคุณภาพ และความพึงพอใจของ
ลูกค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยซัมมิ ท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) พบว่า ความพึงพอใจนั้นเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ถึง
ความรู ้สึก ความเข้าใจ เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนจากในปั จจุบนั จะต้องดาเนิ นธุ รกิจให้มีการสร้ างแรง
บันดาลใจต่อ ๆ ไปให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ คุณภาพ
ราคา การส่งมอบ การบริ การ (ชมทิศา สมุทรกลิน, 2560)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ชมทิ ศ า สมุ ท รกลิ น (2560) ท าการศึ กษาเรื่ องการบริ หารการผลิ ตแบบญี่ ปุ่นที่ ส่งผลต่ อการบริ หาร
คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) พบว่า ผลการศึกษา
ระดับการบริ หารคุณภาพโดยรวม ด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบ และการบริ การ พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับสู ง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ งผลต่อการบริ หารคุณภาพโดยรวม อย่างมีมยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบ และการบริ การพบว่า มีความพอใจ
อยูใ่ นระดับสู ง
ธัญญนิษฐ์ ศรี รัตนธารง (2557) ทาการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
บริ ษทั เมอร์ เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ ง ประเทศไทย จากัด พบว่า ภาพลักษณ์บริ ษทั เมอร์ เซเดส-เบนซ์ ลิสซิ่ ง ประเทศ
ไทย จากัด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
อรพิ ชญ์ กลิ่ น จ าปา (2558) ทาการศึ กษาเรื่ องภาพลักษณ์ ของกระทรวงอุต สาหกรรมในสายตาของ
ประชาชนบริ เวณนิ คมอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับดีมาก
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจ

ภาพลักษณ์องค์การ
1. ด้านการเป็ นองค์กรที่เจริ ญก้าวหน้าทันโลก
2. ด้านการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
3. ด้านการบริ หารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่มา : ดัดแปลงแนวคิดของ Kotler (2000,
อ้างถึงใน ธัญญนิษฐ์ ศรี รัตนธารง (2557)

1. ด้านคุณภาพ
2. ด้านราคา
3. ด้านการส่งมอบ
4. ด้านการบริ การ
ที่มา : ดัดแปลงแนวคิดของ Monodzukuri
(1990, อ้างถึงใน ชมทิศา สมุทรกลิน (2560)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ภาพลักษณ์องค์การส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง
แมคคานิค จากัด
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ลู กค้าที่ ม าใช้บ ริ การซ่ อ มอุ ปกรณ์ เครื่ อ งจักรกับทางบริ ษทั
กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด มากกว่า 1 ครั้ง จานวน 1,025 คน (ข้อมูล บริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมค
คานิค จากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)
กลุ่มตัวอย่างทราบจานวนประชากรใช้สูตรสาหรั บคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967)
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ทาให้สามารถคานวณหา
ขนาดตัวอย่างที่ได้ 288 คน สาหรับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือ จึงสุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คนโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
4.2 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถาม
ให้ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Validity) ได้เ ท่ า กับ 0.91 โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จานวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทการซ่อม รู ปแบบกิจการ
ความถี่ในการเรี ยกใช้บริ การ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบความเที่ยง (Validity)
ส่ วนที่ 2 ข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ ภาพลักษณ์ ข ององค์การ จ านวน 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการเป็ นองค์ก ารที่
เจริ ญ ก้า วหน้ า ทัน โลก ด้า นการบริ ก ารและความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ลู ก ค้า ด้า นการบริ ห ารและการจัด การที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่ วนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ด้านราคา ด้านการส่งมอบ และ ด้านการบริ การ
โดยในส่วนที่ 2 และ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์การ จานวน 4 ด้าน ส่วนข้อคาถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ จานวน 4 ด้าน เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์
การให้คะแนนตามวิธีของ Likert Scale ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ (สุ รพงษ์ คงสัตย์ และธีรชาติ ธรรมวงศ์, 2551)
ได้แก่
คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Opened Ended Question) เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกี ยร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิ ค จากัด โดยจาแนกแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาดังนี้
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาภาพลักษณ์
องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิ ค จากัด
โดยขอความร่ วมมื อ จากลู กค้าที่ ม าใช้บ ริ การซ่ อ มอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจักรของบริ ษ ัท กรุ ง เทพเกี ย ร์ รุ่ ง เรื อ ง
แมคคานิ ค จากัด โดยทาการเก็บข้อมูลตามวัน หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทาการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และวิเคราะห์ดว้ ยการทางสถิติแล้วนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
เพื่อแปลผล นาเสนอต่อไป
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร อินเตอร์ เน็ต และนาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มาทาการสรุ ปวิเคราะห์ผลเพื่อประกอบการศึกษา นามาใช้เป็ นทฤษฎีรองรับผลงานวิจยั
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่นามาใช้วิจยั ครั้งนี้ คือ
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ใช้สถิติ ความถี่ และร้อยละ
ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์ขององค์การบริ ษทั ฯ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั ฯ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ซึ่ งในส่ วนที่ 2-3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด,
2547 : 43) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของ
บริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. ผลการวิจัย
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.00 อายุ 41 – 50 ปี ประเภทการซ่ อม คือ
มอเตอร์ รู ปแบบกิจการ คือ เครื่ องนุ่งห่ม ความถี่ในการเรี ยกใช้บริ การ 6 – 7 ครั้ง
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.66
, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปต่าสุ ด คือ
ด้านที่มีความคิดเห็นลาดับแรก คือ ด้านการเป็ นองค์การที่เจริ ญก้าวหน้าทันโลก (x̅ = 4.67, S.D. = 0.31) รองลงมา
คื อ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (x̅ = 4.66, S.D. = 0.48) และล าดับ สุ ด ท้าย คื อ ด้านการบริ การ (x̅ = 4.61,
S.D. = 0.30) ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.67, S.D. = 0.23) เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ระดับมากที่ สุด โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปต่าสุ ด คือ ด้านที่มีความคิดเห็นลาดับแรก คือ ด้านการส่ งมอบ (x̅ = 4.75, S.D. = 0.39) รองลงมา
คือ ด้านการบริ การ (x̅ = 4.68, S.D. = 0.46) และลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านราคา (x̅ = 4.61, S.D. = 0.47) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์การส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั
กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด
Model

Unstanfardized Standardized
Coefficients
Coefficients
t
b
Std.Error
Beta
1.144
0.114
10.038

ค่าเฉลี่ย (Constand)
1. ด้านการเป็ นองค์การที่
0.272
เจริ ญก้าวหน้าทันโลก (X1)
2. ด้านการบริ การและความสัมพันธ์ที่
0.347
ดีกบั ลูกค้า (X2)
3. ด้านการบริ หาร และการจัดการที่มี
0.066
ประสิทธิภาพ (X3)
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (X4) 0.072
R = 0.909, R2 = 0.826, Adj. R2 = 0.822, F = 254.605
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

p-value

Collinearity Statistic

0.000

Tolerance
0.341

VIF
2.931

0.37

0.358

7.385

0.000

0.256

3.903

0.43

0.440

8.049

0.000

0.386

2.592

0.034

0.089

1.967

0.050

0.580

1.725

0.018

0.147

3.989

0.000

0.859

1.164

จากตาราง การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ คูณในภาพรวม พบว่า ภาพลักษณ์ องค์การของบริ ษทั
กรุ ง เทพเกี ย ร์ รุ่ ง เรื อ ง แมคคานิ ค ได้แ ก่ ด้า นการเป็ นองค์ก ารที่ เ จริ ญ ก้า วหน้า ทัน โลก ด้า นการบริ ก ารและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ด้านการบริ หาร และการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐานในการวิ จัยที่ ต้ งั ไว้ โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ พยากรณ์ เท่ ากั บ 0.826
สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 82.60 และเขียนสมการพยากรณ์ภาพลักษณ์องค์การส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด ได้ดงั นี้
Y = ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
Y = 1.144 + 0.347 (ด้านการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า X2) + 0.272 (ด้านการเป็ นองค์การที่
เจริ ญก้าวหน้าทันโลก X1) + 0.072 (ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม X4) + 0.066 (ด้านการบริ หาร และการจัดการที่
มีประสิ ทธิภาพ X3)
สรุ ปได้ว่า ภาพลักษณ์องค์การด้านการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ด้านการเป็ นองค์การที่
เจริ ญก้าวหน้าทันโลก ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการบริ หารและการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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6. อภิปรายผล
การศึ กษาเรื่ องภาพลักษณ์ องค์การที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลู กค้าในการใช้บริ การของ บริ ษทั
กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด ได้แบ่งการอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ระดับ ความคิดเห็ น ของผูใ้ ช้บริ การเกี่ ย วกับ ภาพลักษณ์ องค์การของ บริ ษทั กรุ งเทพเกี ยร์ รุ่ งเรื อง
แมคคานิ ค จากัด จากการศึ กษา พบว่า ภาพลักษณ์ องค์การของบริ ษทั กรุ งเทพเกี ยร์ รุ่ งเรื องแมคคานิ ค จากัด
โดยรวมมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ มีความคิดเห็ นลาดับแรก คือ
ด้านการเป็ นองค์การที่ เจริ ญก้าวหน้าทันโลก รองลงมา คือด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม และลาดับสุ ดท้าย
ด้านการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิด ของ Kotler (2000 : 296-297)
กล่าวว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีจุดประสงค์ที่สาคัญอาจจะเป็ นผลรวมในเรื่ องของการผสมผสาน โดยภาพลักษณ์
องค์การทั้งหลายสิ่ งหลายอย่างให้เข้าด้วยกันจากภายในองค์กร สามารถแบ่งองค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์การ
ได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็ นองค์การที่ เจริ ญก้าวหน้าทันโลก 2) การบริ การ 3) การบริ หารและการจัดการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญญนิษฐ์ ศรี รัตนธารง (2557)
ได้ศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริ ษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ประเทศไทย
จากัด ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การมี 4 ด้าน คือ 1) การเป็ นองค์การที่เจริ ญก้าวหน้า
ทัน โลก 2) การบริ ก าร 3) การบริ ห ารและการจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4) ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ระดับ ความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของ บริ ษทั
กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด จากการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของ บริ ษทั
กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีความคิดเห็นลาดับแรก คือ ด้านการส่งมอบ รองลงมา คือ ด้านการบริ การ และลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านราคา
ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Monodzukuri (1990) ให้ความสาคัญขององค์ประกอบของความพึงพอใจนั้น
เกิดจากการเรี ยนรู ้ถึงความรู ้สึก ความเข้าใจ เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากในปัจจุบนั จะต้องดาเนินธุรกิจให้
มีการสร้างแรงบันดาลใจต่อ ๆ ไปให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ ด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบ และบริ การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชมทิ ศา สมุทรกลิ น (2560)
ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารการผลิตแบบญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการบริ หารคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า กรณี ศึกษา
บริ ษ ัท ไทยซัม มิ ท ฮาร์ เ นส จ ากัด (มหาชน) ผลการวิ จัย พบว่ า ความพึ ง พอใจของลู กค้า กรณี ศึ กษา บริ ษทั
ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. ภาพลักษณ์ องค์การที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของ บริ ษทั กรุ งเทพเกียร์
รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด จากการศึกษา พบว่าภาพลักษณ์องค์การ ได้แก่ ด้านการบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้า ด้านการเป็ นองค์การที่ เจริ ญก้าวหน้าทันโลก ด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม และด้านการบริ หารและ
การจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ส่งผลต่อการความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง
แมคคานิค จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
ชมทิศา สมุทรกลิน (2560) ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารการผลิตแบบญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการบริ หารคุณภาพ และความ
พึงพอใจของลูกค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์
องค์การสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด
(มหาชน) เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่ามีตวั แปร 4 ตัว ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของ
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บริ ษทั ไทยซัมมิ ท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การเป็ นองค์การที่
เจริ ญก้าวหน้าทันโลก การบริ การและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การบริ หาร และ
การจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ตามลาดับ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) จากการศึกษาภาพลักษณ์องค์การของบริ ษทั ฯ พบว่า ด้านการบริ การ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้น
ควรหาวิธีการปฏิบตั ิให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ นหน้าเป็ นตาให้กบั บริ ษทั ในเรื่ องของ
การบริ การ จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ อัน ดับ แรก ๆ ที่ จ ะต้อ งให้ บ ริ ษัท ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาบุ ค คลากรของบริ ษัท ให้ มี
ประสิ ทธิภาพที่จะพร้อมให้บริ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(2) จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั ฯ พบว่า ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด ดังนั้นควรหาวิธีสืบค้นข้อมูลบริ ษทั คู่แข่งให้ได้มากที่สุด เพราะคู่แข่งจะกดราคาลงให้ต่ากว่าหรื อยอม
ขาดทุนเพื่อที่คู่แข่งจะได้แย่งชิงลูกค้าเป็ นของตน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะต้องอธิ บายหลักการเหตุผลให้ลูกค้า รับทราบ
อย่างละเอียด เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ ปั้มน้ า ฯลฯ โดยเฉพาะในเรื่ องของคุณภาพ
มาตรฐาน รวมถึงการรับประกันงานซ่อม เป็ นต้น
(3) จากการศึกษาภาพลักษณ์องค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของบริ ษทั
กรุ งเทพเกียร์ รุ่ งเรื อง แมคคานิค จากัด พบว่า ด้านการบริ หารและการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะส่งผลต่อ
ถึ งความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ บริ ษทั ฯ ควรมี การสารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อนามาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ และบริ ษทั ฯ ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็ นระบบ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาในเรื่ องของบริ ษทั คู่แข่งที่รับบริ การงานซ่อมด้วย เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลในแต่ละกลุ่มบริ ษทั
ว่ามีระดับของภาพลักษณ์องค์การ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การมากน้อยเพียงใด ซึ่ งข้อมูลที่ได้รับจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซ่อมมอเตอร์ต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ เสร็ จสมบูรณ์ ได้ดว้ ยความกรุ ณาช่ วยเหลื อ และสนับสนุ นจาก ผศ.ดร.นฤมล
สุ่ นสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ท่านให้ความรู ้และสละเวลาให้คาปรึ กษา แนะนาข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ตรวจแก้ไขตั้งแต่เริ่ มต้นงานวิจยั จนกระทัง่ การค้นคว้าอิสระเสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งผูว้ ิจยั ขอกราบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ
ที่น้ ี และขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง ดร.ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี
ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสม
ของเนื้ อหาในแบบสอบถาม และขอขอบคุณเพื่อนร่ วมงานทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ประโยชน์
อันใดที่เกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ย่อมเป็ นผลมาจากควาวมกรุ ณาของทุกท่าน ผูว้ ิจยั จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ทาให้
การศึกษาวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และระดับพฤติ กรรม
การใช้บริ การสั่งอาหารผ่านช่ องทางออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในช่ วง
สถานการณ์ covid -19 และเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (4ps) และ
การตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประชากรที่ใช้ใน
การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ประกอบด้วย ประชากรในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 390 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลคือ การเก็บแบบสอบถาม ผลการวิจยั ในครั้งนี้
พบว่า ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งซื้อ
อาหารเดริ เวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในด้านระดับความถี่ในการเลือกใช้บริ การส่ วนใหญ่อยูท่ ี่
1-2 ครั้งต่อเดือน จานวน 262 คน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ในการเลือกใช้บริ การ 30 – 40 บาท ต่อครั้ง รู ้จกั SK
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BIKE MAN จากช่องทาง เพจ Facebook การสั่งอาหารส่วนใหญ่เป็ นประเภท เครื่ องดื่ม มีร้านอาหารที่หลากหลาย
ตามต้องการเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจใช้บริ การ เวลาในการสั่งซื้ ออาหารส่ วนใหญ่ เป็ นช่วงเวลา 12.01 – 15.00
น. การชาระเงินส่ วนใหญ่ เป็ นการชาระแบบเงินสด ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดริ เวอรี่ ในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.35) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ออาหารเดริ เวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) (x̅ = 4.36) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้านราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ตามลาดับ
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจสั่งซื้ออาหารออนไลน์

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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั สถานะการณ์โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมไปถึงวิวฒั นาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นไม่
ว่ า จะเป็ น สิ่ งมี ชี วิ ต สิ่ งปลู ก สร้ า ง เทคโนโลยี และรวมไปถึ ง โรคระบาดใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นอี ก ด้ ว ย เช่ น
โรคโควิด-19 ซึ่ งมีผลกระทบต่อทุกๆประเทศหรื อเรี ยกว่าส่ งผลกระทบต่อทัว่ โลกซึ่ งแต่ละประเทศก็มีมาตรการ
การป้องกันที่แตกต่างกันออกไปประชากรส่ วนใหญ่จึงเกิดการวิตกกังวลในการใช้ชีวิตเริ่ มมีการกักตุนอาหารซึ่ง
ประชากรในแต่ละประเทศมี การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม เนื่ องจากรั ฐบาลในแต่ ละประเทศได้มีมาตรการให้
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ประชากรเว้นระยะห่ างทางสังคม (social distancing) และให้ประชากรทางานอยู่ที่บา้ นของตนเอง (work from
home)ซึ่งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการซื้ออาหารและบริ การ เปลี่ยนมาเป็ นการใช้ช่องทางออนไลน์แทน
สถานะการณ์โรคโควิด -19 ที่แพร่ ระบาดไปทัว่ โลกทาให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกันแบบ
ไม่ให้ต้ งั ตัว คาดว่าสถานการณ์โควิด-19 อาจจะกินเวลายาวนานพอสมควรกว่าจะไปถึงจุดที่คลี่คลายอย่างแท้จริ ง
ท าให้ ป ระชากรในประเทศมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โภคอย่ า งเห็ น ได้ชั ด โดยผู ้บ ริ โภคลด
การรับประทานอาหารนอกบ้าน เปลี่ยนมาซื้อกลับบ้านและสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ (online food delivery)
แทนจังหวัดสระแก้วเป็ นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการป้ องกันโรคระบาดอย่างเคร่ งครัดและจากมาตรการป้องกันของ
รัฐบาลส่ งผลทาให้การดาเนินชีวิตของประชากรในจังหวัดสระแก้วปรับเปลี่ยนไป จากเดิมดาเนินชีวิตส่ วนใหญ่
จะประกอบกิจกรรมนอกบ้านเมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 จึงส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่จาเป็ นต้องเว้นระยะห่าง
ทางสังคมซึ่ งการให้บริ การต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ในตอนนี้ ปั ญหา
ที่เกิดขึ้นจึงทาให้เกิดธุรกิจใหม่ นัน่ คือ บริ ษทั SK BIKE MAN ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การรับส่ งอาหารแก่ผบู ้ ริ โภค
ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงทาให้ประชากรมีช่องทางในการหลีกเลี่ยงที่ จะต้องออกไปนอกบ้าน
และเสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 และจากปั ญหานี้จึงทาให้ธุรกิจการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์
(Online Food delivery)ของบริ ษทั SK BIKE MAN ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้เ ติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว
อาหารเป็ นปัจจัยหลักในการดาเนินชีวิต ซึ่ งในสถานะการณ์ปัจจุบนั ทาให้เกิดปัญหาในการรับประทาน
อาหารนอกบ้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเปลี่ยนไปทาให้การใช้บริ การสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็ นอีก
หนึ่งทางเลือกของผูบ้ ริ โภคเพื่ออานวยความสะดวกและมีคุ ณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
สถานะการณ์ปัจจุบนั
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึงเล็งเห็นถึงปั ญหาและจัดทาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารผ่านทาง
ออนไลน์ในอาเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในช่วงสถานะการณ์โรคระบาด
โควิด-19 จะส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากร อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว มากน้อยเพียงใด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และระดับพฤติกรรมการใช้บริ การสั่งอาหารผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ของผู ้บ ริ โภคในอ าเภอเมื อ งสระแก้ว จัง หวัด สระแก้ว ในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด-19
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4ps) และการตัดสิ นใจใช้บริ การ
สั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐศาสตร์ ปั ญญานะ และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2562) จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การอาหารตามสั่งแบบจัดส่ ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งอายุ 21-30 ปี มี การศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี อาชีพนักศึกษาและมีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาทและมีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริ การอาหารตามสั่ง
แบบช่องทางการจัดส่ งจากความสะดวกซึ่ งให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
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การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการนาสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพมากที่สุดโดย
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านการ
สร้างและนาเสนอทางกายภาพการตลาด ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การอาหารตามสั่ง
ธาวินี จันทร์ คง (2559) จากการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในการใช้โมบายแอพใน
การสั่งอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40
ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท/เดือน การ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานโมบายแอพในการสั่งอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งทพมหานคร อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความคาดหวังด้านประสิ ทธิ ภาพ ความคาดหวัง
ในความพยายาม และอิทธิ พลทางสังคม ส่ วนสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนไม่ส่ งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานโม
บายแอพในการสั่งอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ลลิตา พุทธชาติ (2561) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อจะเกิดขึ้นเมื่อมีตวั กระตุน้ จากความต้องการภายใน ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงความต้องการนั้นแล้วจึงเกิดการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
นั้นๆ จากการเลือกต่างๆที่มีอยู่หลากหลายตามสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือกจากคุณสมบัติของ
สิ นค้า ประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้าให้ตรงตามความต้องการขั้นต้น แล้วจึงทาการตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ต่อความต้องการมากที่สุด ขั้นสุ ดท้ายคือการประเมินผลหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ นั แล้วเกิดความพึงพอใจตาม
ความคาดหวังหรื อไม่ หากเกิดความพึงพอใจจะมีทศั นคติไปในด้านบวก แต่หากไม่จะเกิดทิศทางตรงกันข้าม
เกิดขึ้น จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจ
ถึ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และสามารถนาไปกาหนดวัตถุประสงค์ให้มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่าง
ถูกต้อง
ธนา สวัสดี (2561) ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) คือ เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง พอใจ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้ม
น้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วนประสมทางการตลาดแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่า คือ 4Ps
อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ช่วง
สถานการณ์ covid – 19 ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตัวแปรต้นใช้แนวคิดเรื่ องปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของ น้ า ทิ พ ย์ เนี ย มหอม (2560: 7) และตัว แปรตามใช้แ นวคิ ด พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคของ กัล ยากร
วรกุลลัฏฐานีย ์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553, หน้า 90 )
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic)
1. อายุ (Age)
2. ระดับการศึกษา(Education)
3. รายได้ต่อเดือน(Income)
4. เพศ
5. อาชีพ

พฤติกรรมการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การสั่งอาหาร
ผ่านช่องทางออนไลน์
(Online Food Delivery)

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3.3 สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันจะมี ร ะดับการตัด สิ นใจสั่ง ซื้ ออาหารผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์ช่วงสถานการณ์ covid – 19 ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์
ช่วงสถานการณ์ covid – 19 ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ(Survey Research) เป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งการออกสารวจ ซึ่ งต้องมี
เป้าหมาย ข้อมูลที่ได้มาเป็ นข้อมูลใหม่ หารายงานอ้างอิงได้น้อย รวบรวมปัญหาต่างๆและพิจารณาทั้งตัวแปรและ
ทางเลือกที่เป็ นไปได้
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดยมี ก ลุ่ ม ประชากรจ านวนมาก จึ ง ท าให้ ไ ม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน โดยใช้ สู ต รของคอแคน
(Cochran,1953)
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P(1 − P)Z 2
N=
e2

N = ขนาดของประชากร
P = สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั กาหนดสุ่ม
Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ตอ้ งการระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 นัน่ คือ มีระดับนัยสาคัญที่ ดังนั้น จึงแทนค่าใน
สู ตรคานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้
N=

0.6(1 − 0.6)1.962
0.052

N=

0.6(0.4)3.84
0.0025

N = 369

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (N) = 369 คน
จากการคานวณพบว่า ในกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 369 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทาแบบสอบถามสาหรับ
กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 5% รวมเป็ นทั้งหมด 390 ตัวอย่าง
4.3 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบวัดประเมินค่าที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ประกอบด้วยชุดคาถาม 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบตรวจสอบรายการโดยมีลกั ษณะ
เป็ นแบบตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้ (Force Choice) ประกอบด้วย สถานะผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พื้นที่อยูอ่ าศัย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การสั่ ง อาหารผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์
(Online Food Delivery) ของ SK BIKE MAN ในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว จัง หวัดสระแก้ว เป็ นแบบตรวจสอบ
รายการโดยมีลกั ษณะเป็ นแบบตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้ (Force Choice) ประกอบด้วย ความถี่ในการเลือกใช้
บริ การสั่งซื้ ออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN ของท่านกี่ ครั้ งต่อเดื อนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยในการเลื อกใช้
บริ การสัง่ ซื้ออาหารออนไลน์ผา่ น SK BIKE MAN ของท่านกี่บาทต่อครั้งท่านรู ้จกั SK BIKE MAN จากแหล่งใด

ท่านเลือกใช้บริ การสั่งซื้ ออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN ประเภทใดมากที่สุดท่านเลือกใช้บริ การสั่งซื้ อ
อาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN เพราะเหตุผลใดมากที่สุดบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สั่งซื้ ออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN มากที่สุดท่านเลือกใช้บริ การสั่งซื้ ออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE
MAN ในช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด ท่านชาระเงินในการสั่งซื้ ออาหารออนไลน์ผ่าน SK BIKE MAN ผ่านช่องทางใด
มากที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)ได้แก่ ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่ง
อาหารผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (Online Food Delivery)ในเขตอ าเภอเมื อ งสระแก้ว จั ง หวัด สระแก้ ว เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้เลือกคาตอบได้คาตอบเดียว ตามแนวคิด
ของลิเคอร์ท (Likert Scale)โดยกาหนดค่าน้ าหนักการตอบแบบสอบถาม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั
2. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามจานวนเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 390 ชุด และ
รับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตัวเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลใน
แบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดริ เวอรี่ ในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริ การสัง่ อาหาร
ผ่านช่ องทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื อ งสระแก้วจังหวัด สระแก้ว ในช่ วง
สถานการณ์ โควิด -19 วิเคราะห์โดยการหาสัมประสิ ทธิ์ ของเพีย ร์ สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation
Coefficient) เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

5. ผลการวิจัย
พฤติกรรมการใช้ บริ การสั่ งอาหารผ่ านช่ องทางออนไลน์ SK BIKE MAN ในเขตอาเภอเมื องสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้ว
พฤติกรรมการใช้บริ การสั่งอาหาร
ความถี่ในการเลือกใช้บริ การ - 1-2 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเลือกใช้บริ การ - 30-40 บาท
ท่านรู ้จกั SK BIKE MAN จากแหล่งใดเพจ - Facebook
ท่านเลือกใช้บริ การสั่งซื้ออาหารประเภทใดมากที่สุด
- เครื่ องดื่ม เช่น ชานมไข่มุก, กาแฟ เป็ นต้น
ท่านเลือกใช้บริ การสั่งซื้ออาหารเพราะเหตุผลใดมากที่สุด
- มีร้านอาหารที่หลากหลายตามต้องการ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุด - ตนเอง
ท่านเลือกใช้บริ การสั่งซื้ออาหารในช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด
- เวลา 12.01-15.00 น. (มื้อกลางวัน)
ท่านชาระเงินในการสั่งซื้ออาหารผ่านช่องทางใดมากที่สุด - เงินสด
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จานวน (คน)
262
109
291
179

ร้อยละ
67.2
27.9
74.6
45.9

161

41.3

248
184

63.6
47.2

319

81.8
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จากตาราง พบว่ า ด้า นพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดริ เวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในด้านระดับความถี่ใน
การเลือกใช้บริ การส่ วนใหญ่อยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน จานวน 262 คน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยส่ วนใหญ่ในการเลื อกใช้
บริ การ 30 – 40 บาท ต่อครั้ง รู ้จกั SK BIKE MAN จากช่องทาง เพจ Facebook การสั่งอาหารส่วนใหญ่เป็ นประเภท
เครื่ องดื่ม มีร้านอาหารที่หลากหลายตามต้องการเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจใช้บริ การ เวลาในการสั่งซื้ ออาหาร
ส่ วนใหญ่ เป็ นช่ วงเวลา 12.01 – 15.00 น. การชาระเงิ น ส่ วนใหญ่ เป็ นการชาระแบบเงิ น สด ปั จ จัย ที่ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดริ เวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.35) และเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดริ เวอรี่ ในอาเภอเมื อง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมาคือ
ด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Produce) (x̅ = 4.36) และด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้านราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยู่ใ นระดับ
มากที่สุด ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ตามความคิดของ
ผูใ้ ช้บริ การสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ของ SK BIKE MAN ในภาพรวมแต่ละด้าน รวม 4 ด้าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

Min
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce)
2. ด้านราคา (Price)
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4.ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
รวม

Max
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ระดับความสาคัญ
S.D
x̅
4.36
.49
4.33
.53
4.34
.49
4.39
.55
4.35
.45

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
สั่งซื้ออาหารเดลิเวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.35) และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดลิเวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์
(Produce) (x̅ = 4.36) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้านราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ความถี่ในการเลือกใช้บริ การ
2.ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเลือกใช้บริ การ
3. ท่านรู ้จกั SK BIKE MAN จากแหล่งใด
4. ท่านเลือกใช้บริ การสัง่ ซื้ออาหารประเภทใดมาก ที่สุด
5.เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ SK BIKE MAN
6.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุด
7.ท่านเลือกใช้บริ การสั่งซื้ออาหารในช่วงเวลาใดบ่อยที่สุด
8.ท่านชาระเงินในการสัง่ ซื้ออาหารผ่านช่องทางใดมากที่สุด

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ (r)
.056
.190
-.054
-.002
-.112
.010
-.070
-.005

Sig

แปลผล

.270
.000**
.291
.965
.027**
.838
.168
.925

มีความสั มพันธ์ ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ ระดับต่า
มีความสัมพันธ์ ระดับต่า

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
จากตาราง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกใช้บริ การ (r = .190) และเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ (r = -.112) มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด อยูใ่ นระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ท าการอภิ ป รายผลตามกรอบแนวคิ ด การศึ ก ษาวิ จัย และ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งจากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดลิเวอรี่ ในอาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ระดับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจสั่งซื้ออาหารเดลิเวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ได้แก่
จากผลการศึกษาระดับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจสั่งซื้ออาหารเดลิเวอรี่ ในอาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในระดับความถี่ในการเลือกใช้บริ การส่ วนใหญ่อยู่ที่ 1-2 ครั้ง ต่อ
เดือน จานวน 262 คน เนื่องจากประชากรส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา จึงทาให้ไม่สามารถใช้บริ การได้
บ่อยนัก ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30-40 บาท ต่อครั้ง ซึ่งระยะทางในการจัดส่งไม่ไกล และ
ประชากรที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในตาบลสระแก้ว ในด้านสื่ อออนไลน์ที่ทาให้ท่านรู ้จกั SK BIKE MAN
คือช่องทางจากเพจ Facebook จานวน 291 คน เนื่องจากบริ ษทั SK BIKE MAN มีการโฆษณาผ่านเพจ Facebook
เป็ นหลัก จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่รู้จกั ด้านพฤติกรรมการสั่งอาหารส่วนใหญ่เป็ นอาหารประเภท เครื่ องดื่ม เช่น
ชานมไข่มุก, กาแฟ จานวน 179 คน เพราะว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา ในด้านเหตุผลของ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ ตัดสิ น ใจใช้บริ การ เนื่ อ งจาก SK BIKE MAN มี ร้ านอาหารที่ หลากหลายตามความต้อ งการ ของ
ผูบ้ ริ โภค จานวน 161 คน ในด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ คือ ตนเอง จานวน 248 คน เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั สามารถเข้าถึงสื่ อออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทาให้การตัดสิ นใจใช้บริ การสั่ง
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อาหารออนไลน์สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง ด้านเวลาในการสั่งซื้ ออาหารส่ วนใหญ่ เป็ นช่วงเวลา 12.01 – 15.00 น.
(มื้อกลางวัน ) จานวน 184 คน เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาพักกลางวันของผูบ้ ริ โภค ด้านช่องทางการชาระเงินส่วนใหญ่
เป็ นการชาระแบบเงินสด จานวน 319 คน เพราะว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ซึ่ งมีการใช้จ่ายเป็ น
เงินสด
ระดับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัด สิ นใจสั่ง ซื้ ออาหารเดลิ เวอรี่ ในอาเภอเมื อ ง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
จากผลการศึกษาระดับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งซื้ ออาหารเดลิเวอรี่ ใน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริ การเนื่องจาก สิ นค้าบน
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ (SK BIKE MAN) มีการให้ ข้อมูลสิ นค้า ราคา และรายละเอียดการให้บริ การ อย่างละเอียด
และครบถ้วน ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริ การเนื่องจาก สิ นค้าบนแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ (SK
BIKE MAN) มีราคาที่เหมาะสมกับสิ นค้า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ (SK BIKE
MAN) มีความน่าเชื่อถือและน่ าไว้วางใจ ด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่า ร้านค้าบนแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ (SK
BIKE MAN) มีส่วนลดในการซื้อสิ นค้าอยูเ่ สมอ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การสั่งซื้ ออาหารผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ ในอาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion) (x̅ = 4.39) รองลงมา
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) (x̅ = 4.36) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ด้านราคา (Price) (x̅ = 4.33) อยู่ในระดับ
มากที่สุด ตามลาดับ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรที่จะต้องเพิ่มในส่ วนของช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่ งเสริ ม
การตลาดให้มากขึ้น เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ โภคทั้งรายเก่ า และรายใหม่ส ามารถเข้า ถึ งการให้บริ การได้อ ย่า งทั่วถึ งเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้มากยิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของ อาจารย์คณิ ต เรื องขจร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ซ่ ึ ง
ได้ให้คาปรึ กษาข้อชี้แนะและความช่วยเหลือในหลายสิ่ งหลายอย่างจนกระทัง่ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี คณะผูว้ ิจยั
ของกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะบริ หารธุรกิจทุกท่านที่ได้ให้ความรู ้ให้คาแนะนา ให้กาลังใจตลอด
ปี การศึกษาที่ผ่านมา ขอบคุณพี่เพื่อนๆและองค์การนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ทุกท่านที่เป็ นกาลังใจและที่ปรึ กษามาตลอด
ขอกราบขอบพระคุณผูท้ ี่ใช้บริ การสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Food Delivery) ทุกท่านที่
เสี ยสละเวลาให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถามทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็ จลุล่วงไปได้ดี
ท้ายที่สุดนี้ คุณความดีและกุศลและบังเกิดมีจากวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ เป็ นผลมาจากความเมตตาของบิดา
มารดาผูค้ อยให้กาลังใจและผูใ้ ห้โอกาสในการศึกษาขออนิสงฆ์อนั เกิดจากคุ ณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้จง
บังเกิดแก่ผมู ้ ีพระคุณของคณะผูว้ ิจยั ถ้ามีขอ้ บกพร่ องหรื อความผิดพลาดในส่ วนใดเกิดขึ้นในงานวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั
น้อมรับไว้และจะขอปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ นึ ในโอกาสต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ และผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม และระบบ
การแนะนาที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่ง (Video streaming) ของ Netflix
อย่างต่อเนื่ องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเชื่ อมั่นและความตรงเชิ งเนื้ อหาในการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่เคยใช้บริ การวิ ดี โ อ
ออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix และพักอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 180 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้
ทดสอบสมมติ ฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ได้แ ก่ ปั จ จัย แรงจู ง ใจในการใช้เ วลามากขึ้ น ในการรั บ ชม ด้านความ
เพลิดเพลิน การหลีกหนี และปัจจัยผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม โดยร่ วมกันพยากรณ์ความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.5 ในขณะที่ ปั จ จัย แรงจู ง ใจในการใช้เ วลามากขึ้ น ในการรั บ ชม ด้า นอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม
การบรรเทาความเครี ยด การโฆษณา และปั จจัยระบบการแนะนาไม่มีผ ลต่ อความตั้งใจในการรั บชมวิ ดี โ อ
ออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม, การบรรเทาความเครี ยด, การหลีกหนี, ระบบการแนะนา
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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. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
องค์การอนามัยโลกประกาศภาวการณ์แพร่ ระบาดไวรัสชนิดใหม่ โคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด-19 ได้
เข้าสู่ ภาวะแพร่ ระบาดใหญ่ทั่วโลก อีกทั้งพบผูต้ ิดเชื้ อโรคดังกล่าวเป็ นจานวนมากในหลากหลายประเทศและ
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย และองค์การอนามัยโลกได้แนะนาให้มีการกักตัวผูต้ ิดเชื้ อหรื อสงสัยว่า
ติดเชื้ อดังกล่าว รัฐบาลในหลายประเทศได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อโรคดังกล่าว โดยมีการสั่ง
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจานวนมาก จากมาตรการดังกล่าวทาให้ประชาชนต้องอยูบ่ า้ นมากขึ้นส่งผล
ให้การรับชมภาพยนตร์ ออนไลน์กลายเป็ นกิจกรรมยอดนิยม ในช่วงที่ผคู ้ นทัว่ โลกต่างเก็บตัวอยู่ภายในบ้านเพื่อ
หลีกเลี่ยงโรคโควิด-19 ทาให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมกันอย่างมหาศาล (สพธอ, 2563)
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจานวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตจานวน 50 ล้านคน ซึ่ งมีประชาชนที่อาศัยอยู่
กรุ งเทพมหานครใช้งานมากที่สุด (กสทช, 2563) และมีระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ย 10 ชัว่ โมง
22 นาที ต่อวัน (สพธอ, 2563) ซึ่ งเชื่ อมต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็ นหลัก และมีการใช้เวลารับชมภาพยนตร์
ออนไลน์ โ ดยเฉลี่ ย 3 ชั่ว โมง 44 นาที ต่ อ วัน (Wearesocial and Hootsuite, 2019) นอกจากนี้ จากการประเมิ น
พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของบริ ษทั Statista พบว่า ผูค้ นทัว่ โลกใช้เวลาในการรับชมโทรทัศน์ต่อวันลดลง
อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2563 มีผใู ้ ห้บริ การวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่ง เพิ่มขึ้นทัว่ โลกและเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนี้ เริ่ มมีการแข่งขันที่สูงขึ้น มีหลากหลายบริ ษทั ในอุตสาหกรรมกรรมต่างๆ ให้ความสนใจและ
เข้ามาดาเนินธุรกิจให้บริ การดังกล่าวอุตสาหกรรมให้บริ การวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่ง (Video streaming)
มีการแข่งขันที่สูงขึ้น มีเนื้อหาที่หลากหลายและแตกต่างกัน ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการจะต้องคานึงถึงความตั้งใจใน
การรั บ ชมวิ ดี โ อออนไลน์ ผ่ า นการสตรี ม มิ่ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous watching intention) อี ก ทั้ง ประชาชน
ชาวไทยรับชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เพียง 0.78 เรื่ อง ต่อคนต่อปี (Majorgroup, 2018) เนื่ องจากการมาของ
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บริ การวิ ดี โ อออนไลน์ ผ่า นการสตรี ม มิ่ ง ท าให้ ผูใ้ ช้ง านมี ค วามสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถเลื อ กรั บ ชม
ภาพยนตร์ ละครชุด และรายการโทรทัศน์ต่างๆ ออนไลน์ได้ทุกสถานที่และทุกช่วงเวลา
ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการให้บริ การวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่ ง Netflix เป็ นผูใ้ ห้บริ การวิดีโอ
ออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งรายใหญ่สัญชาติอเมริ กนั ที่ให้บริ การมากกว่า 190 ประเทศทัว่ โลก และมีจานวนสมาชิก
มากกว่ า 167 ล้านคน รวมถึ ง ประเทศไทย ซึ่ ง มี สมาชิ กมากกว่ า 546,000 คน (Statista, 2020) อี ก ทั้ง ยังมี ความ
หลากหลายของเนื้อหาในด้านของประเภทและภาษา และมีลิขสิ ทธิ์เฉพาะ นอกจากนี้ Netflix ลงละครชุด ครบทั้ง
ชุ ด ให้ รั บชมในครั้ งเดี ย วและไม่มี โฆษณาขณะรั บ ชม ท าให้ ผูร้ ั บชมสามารถรั บชมได้อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง จากเดิ ม
ผูบ้ ริ โภคใช้ช่วงวันหยุดไปกับการเดินเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การในห้างสรรพสิ นค้าหรื อทากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งการที่
สามารถรับชมได้อย่างต่อเนื่องนั้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคหลายคนใช้ช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์ในการรับชมวิดีโอออนไลน์
ผ่านการสตรี มติ ดต่อกันหลายๆ ตอนอย่างต่อเนื่ อง จึ งเกิ ดเป็ นพฤติ กรรมที่ เรี ยกว่า “Binge watching” ซึ่ งเป็ น
การรับชมซีรีส์และรายการโทรทัศน์หลายตอนอย่างต่อเนื่อง
จากผลการศึกษาวิจยั ในอดีต พบว่า แรงจูงใจและผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม เป็ นตัวชี้วดั
ที่ดีที่สุดในการประเมินหาความตั้งใจในการรับชมดังกล่าว เนื่องจากผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การย่อมมีแรงจูงใจต่อด้าน
ต่ างๆ ที่ แ ตกต่ างกัน (Panda, & Pandey, 2017) และอี กหนึ่ ง ปั จจัยหลักคือ ระบบการแนะนา จากงานวิจัยของ
Hasan, Jha, & Liu (2018) พบว่า ระบบการแนะนาส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับชมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวในข้างต้นนั้น มีความสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจให้บริ การวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่ง
โดยเฉพาะด้านของการปรับปรุ งพัฒนาระบบสตรี มมิ่งและบริ การให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งตอบสนองความต้องการใน
การรับชมของผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงการตัดสิ นใจใช้บริ การต่อไป
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา แรงจูงใจและผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม และ
ระบบการแนะนาที่ มี อิทธิ พ ลต่ อความตั้งใจในการรั บชมวิ ดีโ อออนไลน์ผ่า นการสตรี มมิ่ งของ Netflix อย่าง
ต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการหรื อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การวิดีโอออนไลน์
ผ่านการสตรี มมิ่ งสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองความต้องการในการรับชมของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งปรับปรุ งพัฒนาระบบสตรี มมิ่งและ
บริ การต่อไป นอกจากนี้ นักวิจยั นักวิชาการ และผูท้ ี่สนใจสามารถนาผลของการวิจยั ในครั้งนี้ไปใช้เป็ นแนวทาง
ให้กบั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์แก่การศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ และผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม และ
ระบบการแนะนาที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่ง (Video streaming) ของ
Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดวิจยั ในแผนภาพที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) แรงจูงใจ
และในการใช้เวลามากขึ้นในการรั บชม ได้แก่ ด้านอิทธิ พลทางสังคม ความเพลิ ดเพลิ น บรรเทาความเครี ยด
การหลีกหนี และการโฆษณา และ (2) ผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ภายใต้แนวความคิดของ Panda
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& Pandey (2017) (3) ระบบการแนะนา ภายใต้แนวความคิดของ Hasan, Jha, & Liu (2018) กับตัวแปรตาม คือ
ความตั้งใจในการรับชมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิดของ Hu, Zhang, & Wang (2017)
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม
(Motivations for spending more time binge watching)
- ด้านอิทธิพลทางสังคม (Social influence)
- ด้านความเพลิดเพลิน (Enjoyment)
- ด้านบรรเทาความเครี ยด (Stress relief)
- ด้านการหลีกหนี (Escape)
- ด้านการโฆษณา (Advertisement)
ผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม
(Outcomes of spending more time binge watching)

ความตั้งใจในการรับชม
อย่างต่อเนื่อง (Continuous
watching intention)

ระบบการแนะนา
(Recommendation systems)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิ ง สารวจ (Survey method) โดยเป็ นงานวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
research method) และใช้แบบสอบถามปลายปิ ดที่สร้างจากการทบทวนงานวิจยั จากอดีตเป็ นเครื่ องมือการวิจยั
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่ใช้บริ การวิดีโอออนไลน์ผ่าน
การสตรี มมิ่ งของ Netflix และอาศัยในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป G*Power โดยมีค่า Partial R2 เท่ากับ 0.13068225 และค่าขนาดอิทธิ พล เท่ากับ 0.1503274 จึงได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 153 ตัวอย่าง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างสารองเพิ่มรวมทั้งสิ้นจานวน 180 ตัวอย่าง
4.3 เครื่ องมือวิจัยที่ใช้ ในการวิจัย
การศึ ก ษาการวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้แ บบสอบถามที่ มี โ ครงสร้ างแน่ น อน ซึ่ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดที่ผา่ นการตรวจสอบความครบถ้วนและความ
สอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่ องที่จะศึกษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างคาถามและวัตถุประสงค์ของการวิจยั และพบว่า ค่าของดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
และวัตถุประสงค์ (Item-objective congruence index) ของ 27 ข้อคาถาม แต่ละข้อมีค่าระหว่าง 0.5 – 1.00 คะแนน
และมีค่าคะแนนโดยรวมเท่ากับ 0.972 ซึ่ งมีมากกว่า 0.5 ซึ่ งแสดงว่า คาถามเหล่านี้มีความสอดคล้องกับนิยามของ
ตัวแปรกาหนดและวัตถุประสงค์ของการวิจยั รวมถึงมีการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
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ไปทดสอบ ด้วยวิธีการทดสอบ (Pilot Test) จานวน 40 ตัวอย่าง พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในแต่
ละด้านเท่ากับ 0.718 – 0.948 ซึ่งผลของค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค เป็ นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978)
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส าหรั บ งานวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้ทาการสุ่ ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยทา
การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นผู ้บ ริ โภคออนไลน์ ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารวิ ดี โ อออนไลน์ ผ่ า นการสตรี ม มิ่ ง ของ Netflix
ในกรุ งเทพมหานคร โดยส่งแบบสอบถามผ่าน Facebook ในกลุ่มและแฟนเพจของ Netflix Thai เนื่องจากเป็ นกลุม่
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่ใช้บริ การภาพยนตร์ออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix และใช้สื่อออนไลน์เป็ นหลัก ซึ่งมี
ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี โดยที่ผูว้ ิจยั ใช้คาถามคัดกรองตัวอย่าง (Screening question)
ว่า “ปั จจุบนั ท่านอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ใช่ หรื อไม่” และ “ท่านเคยรั บชม Video streaming ของ Netflix
หรื อไม่” หากตอบว่า “เคย” จึงสามารถดาเนินการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามได้

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.1 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ
71.7 มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.6 ส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.9 และมี รายได้ 15,000 – 25,000 บาทต่อเดื อน จานวน 74 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41.1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุ
ปัจจัย
ค่าคงที่
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นใน
การรับชม
- ด้านอิทธิพลทางสังคม
- ด้านความเพลิดเพลิน
- ด้านบรรเทาความเครี ยด
- ด้านการหลีกหนี
- ด้านการโฆษณา
ผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นใน
การรับชม
ระบบการแนะนา

ความตั้งใจในการรับชม Video streaming ของ Netflix อย่างต่ อเนื่อง
b
S.E.
ß
t
Sig.
Tolerance VIF
-0.004 0.243
-0.018
0.985
-

-0.032
0.470
0.161
0.101
0.012
0.207

0.040
0.085
0.091
0.042
0.040
0.073

-0.040
0.436
0.150
-0.124
0.013
0.202

-0.807
5.557
1.766
2.378
0.306
2.826

0.421
0.000*
0.079
0.018*
0.760
0.005*

0.746
0.297
0.252
0.668
0.965
0.359

1.341
3.367
3.968
1.497
1.036
2.787

0.079

0.059

0.075

1.324

0.187

0.565

1.770

R = 0.685, F= 53.487,*p<0.05
2

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชมด้านความเพลิดเพลิน
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(Sig. = 0.000) และด้านการหลีกหนี (Sig. = 0.018) และผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม (Sig. = 0.005)
โดยที่แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชมด้านความเพลิดเพลิน (ß = 0.436) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
รับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร มาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม (ß = 0.202) และแรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้น
ในการรั บชมด้านการหลี กหนี (ß = -0.124) ตามลาดับ ส่ วนแรงจูง ใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรั บชมด้าน
บรรเทาความเครี ยด (Sig. = 0.079) ระบบการแนะนา (Sig. = 0.187) แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม
ด้านอิทธิพลทางสังคม (Sig. = 0.421) และด้านการโฆษณา (Sig. = 0.760) ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร

6. อภิปรายผล
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรั บชม ด้านอิทธิ พลทางสังคม ไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐานการวิจัยที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลอาจจะมี ทัศนคติและ
ความคิด เห็นต่อรั บชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix ที่ แตกต่างกัน จึ งไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
ความคิ ด ทัศ นคติ หรื อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลอื่ น ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ความตั้ง ใจรั บ ชม โดยผลการวิ จัย ครั้ งนี้
ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Panda & Pandey (2017) ที่พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการรับชมอย่างต่อเนื่อง
ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย นอร์ ท เท็ก ซั ส เช่ น เดี ย วกัน กับ งานวิ จัย ของ สุ ก ฤตา ศิ ริ รั ต น์ รุ่ ง เรื อ ง และนิ ต นา
ฐานิ ต ธนกร (2559) ที่ พ บว่ า อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจในการใช้ง านแอปพลิ เ คชัน Grab taxi
ของผูใ้ ช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในกรุ งเทพมหานคร
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ด้านความเพลิดเพลินมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิ ดี โ อออนไลน์ ผ่ า นการสตรี มมิ่ ง ของ Netflix อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผู ้บ ริ โภคออนไลน์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคอาจจะมีความรู ้สึกสนุ กสนานและได้รับความสุ ขที่
เกิดขึ้นทันทีจากการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix ซึ่งเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับความเพลิดเพลินจาก
การรั บ ชมจึ ง มี ค วามตั้ง ใจในการรั บ ชมวิ ดี โ อออนไลน์ ผ่ า นการสตรี ม มิ่ ง ของ Netflix อย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป
โดยผลการวิจัย ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของธันยา ศิ ริลาภพานิ ช และนิ ตนา ฐานิ ตธนกร (2559) ที่ พบว่า
ความเพลิดเพลินส่ งผลต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัศมิ์ลภัส วรเดชธนันกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ซึ่งพบว่า ความเพลิดเพลิน
ไม่ส่งผลกับความตั้งใจซื้อแพ็กเกจทัวร์ผา่ นเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดระยอง
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรั บชม ด้านบรรเทาความเครี ยดไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นผลมาจากการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ
Netflix ในเนื้ อหาต่างๆ นั้นสามารถบรรเทาความเครี ยดได้เพียงระยะสั้น ซึ่ งเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนอารมณ์
และความรู ้สึกในขณะรับชมเท่านั้น จึงไม่เพียงพอสาหรับการลดระดับความวิตกกังวล ความเครี ยด และความเศร้า
ในระยะยาวได้ จึงส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคส่วนใหญ่อาจจะเลือกวิธีการหรื อทากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเครี ยด
ในระยะยาวแทนการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่ อง โดยผลการวิจัยครั้งนี้
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Panda & Pandey (2017) ที่ ผลการศึ กษาพบว่า การบรรเทาความเครี ยดไม่ส่งผลต่อ
การรับชมอย่างต่อเนื่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ด้านการหลีกหนีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอ
ออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นผลมาจากความหลากหลายของเนื้ อ หา Netflix และมี ค วามแปลกใหม่ จ าก
ชีวิตประจาวัน ซึ่ งเป็ นตัวช่วยส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เห็นว่าการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ
Netflix เป็ นหนทางที่สามารถทาให้ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ เสมือนได้หลุดออกไปยังอีกโลกหนึ่ง ลืมวัน
และเวลา เพื่อลืมเรื่ องราวที่ทาให้กงั วลและเครี ยด จึงทาให้มีความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี ม
มิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pan (2018) ที่พบว่า การหลีก
หนี ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ าในกรุ งเทพมหานครของชาวจีน เช่ นเดี ยวกันกับงานวิจัยของ ธรรญชนก
เพชรานนท์ (2559) ที่พบว่า การหลีกหนีเป็ นปัจจัยแรงผลักดันที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
แรงจูงใจในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ด้านการโฆษณาไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่ องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากเนื้อหาและวิธีการนาเสนอโฆษณา อีกทั้งรู ปแบบการใช้
บริ การที่ผูบ้ ริ โภคต้องชาระค่าบริ การรายเดือนก่อนใช้บริ การ นอกจากนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่ง ซึ่ งรับรู ้และเข้าใจในตัวบริ การอยู่แล้ว อาจทาให้ผบู ้ ริ โภค
ไม่ให้ความสาคัญกับการโฆษณา จึงไม่มีอิทธิ ต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ
Netflix อย่างต่อเนื่อง โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิกานดา รัตนพงศ์ปกรณ์ (2558) ที่พบว่า
การโฆษณามีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจและการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภค เช่นเดียวกันกับ
งานวิ จัย ของ Panda & Pandey (2017) ซึ่ งพบว่ า การโฆษณาส่ ง ผลต่ อ การรั บ ชมอย่า งต่ อ เนื่ อ งของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส
ผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชมมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่ นการ
สตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทั้ง นี้ เป็ นผลมาจากผูบ้ ริ โภคอาจจะได้รั บความพึ ง พอใจ มี ค วามสุ ข และรู ้ สึ ก ผ่อ นคลายจากการรั บ ชมวิดีโอ
ออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix ซึ่งเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับผลลัพธ์เชิงบวกจากการรับชมจึงมีความตั้งใจในการ
รับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่ องต่อไป โดยผลการวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Panda & Pandey (2017) เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับชมอย่างต่อเนื่ องของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
นอร์ทเท็กซัส ผลการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชมส่งผลต่อการรับชมอย่างต่อเนื่องของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส
ระบบการแนะนาไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix
อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นผลมา
จากรู ปแบบของระบบการแนะนา เนื้อหาของตัวอย่างภาพยนตร์ ซี รีส์และรายการโทรศัพท์ที่มีความหลากหลาย
ของประเภทและภาษา อาจสร้างความสับสนในการตัดสิ นใจเลือกรับชมเนื้อหาที่ตอ้ งการ จึงเป็ นผลให้ระบบการ
แนะนาไม่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจัยครั้ งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hasan, Jha & Liu
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(2018) ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ระบบการแนะนา ปั จจัยทางจิตวิทยา และแรงจูงใจส่ งผลต่อการใช้บริ การวิดีโอ
ออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งมากเกินไป เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ Haubl & Trifts (2000) ที่ผลการศึกษาพบว่า
ระบบการแนะนานั้นมีความสามารถในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ คงในตลาดดิจิทลั

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจ และผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม และระบบการแนะนาที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่ง (Video streaming) ของ Netflix อย่างต่อเนื่อง
ของผูบ้ ริ โ ภคออนไลน์ ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า แรงจู ง ใจในการใช้เวลามากขึ้น ในการรั บชม ด้า นความ
เพลิดเพลิน มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของ
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
วิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งควรมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของเนื้อหาเพื่อทาให้เกิดแรงจูงใจในการใช้เวลามาก
ขึ้นในการรับชมด้านความเพลิดเพลิน โดยมีรูปแบบในการนาเสนอที่หลากหลายทั้งในด้านของภาษาและประเภท
ของเนื้อหา รวมไปถึงการนาเสนอความต้องการแบบเฉพาะบุคคล เป็ นต้น เนื้ อหาที่ดีจะเพิ่มแรงจูงใจในการใช้
เวลามากขึ้นในการรับชมและความเพลิดเพลิ นให้แก่ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์ ผ่าน
การสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่อง จนนาไปสู่การตัดสิ นใจซื้อบริ การต่อไปในที่สุด
ปั จจัยรองลงมา คือ ผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการรับชม
วิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ
ที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริ การวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งควรให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในด้าน
ต่างๆ และการสร้างการรับรู ้ถึงผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดกิจกรรม
การส่งเสริ มการตลาดโดยการให้ส่วนลดตามโอกาสและกิจกรรมพบปะดารา และศิลปิ น เพื่อสร้างแรงกระตุน้ และ
จูงใจผูบ้ ริ โภค ถึงผลลัพธ์ในการใช้เวลามากขึ้นในการรับชม จนนาไปสู่การตัดสิ นใจซื้อบริ การต่อไปในที่สุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการรับชมวิดีโอออนไลน์
ผ่านการสตรี มมิ่ง (Video streaming) ของ Netflix อย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบหรื ออิทธิ พลจากการจัดเก็บภาษี e-Service จาก
บริ ษทั ต่างประเทศที่ให้บริ การวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งในประเทศไทย แต่ไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศไทย
เช่น Netflix เป็ นต้น
(2) ผูท้ ี่สนใจควรศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ต้น อาทิ กลุ่มช่วงอายุ (Generation) เป็ นต้น เนื่องจากผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในแต่ละช่วงอายุอาจจะมีความต้องการใน
การรับชมวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่งที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคออนไลน์เพิ่มเติม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่ง
(3) การศึกษาครั้งนี้ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งเพียง
เท่านั้น ซึ่งเป็ นภาพรวมของวิดีโอออนไลน์ผา่ นการสตรี มมิ่ง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการทาวิจยั ตาม
ประเภทของวิดีโอออนไลน์ผ่านการสตรี มมิ่งหรื อเนื้อหา (Content) เช่น สารคดี ภาพยนตร์ คอนเสิ ร์ต ซี รีส์ และ
รายการโทรทัศน์ เป็ นต้น ซึ่ งเนื้อหาดังกล่าวมีความหลากหลายมากนั้น อาจทาให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้
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ได้งานวิจยั ที่มีความเฉพาะเจาะจงและเพิ่มประสิ ทธิภาพของการให้บริ การวิดีโอออนไลน์ของผูป้ ระกอบการต่างๆ
และก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาข้อมูลมาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การวิดีโอออนไลน์ผ่าน
การสตรี มมิ่ง

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้า
อิสระ ซึ่งได้ให้คาแนะนา ความรู ้ และข้อปฏิบตั ิต่างๆ สาหรับแนวทางในการดาเนินการวิจยั รวมถึงการตรวจทาน
และแก้ไขข้อบกพร่ องในงานวิจยั ตลอดจนแนวทางข้อชี้ แนะที่ เป็ นประโยชน์ ทาให้งานวิจยั ในครั้งนี้ มีความ
สมบูรณ์ และสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี รวมถึ งขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู ้ให้แก่ผูว้ ิจยั
ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถนาความรู ้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงใคร่ ขอกราบขอบพระคุณเป็ น
อย่างสู งมาไว้ ณ โอกาสนี้
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ความสอดคล้องระหว่างค่าเฉลีย่ รวมกับคะแนนองค์ประกอบของความพึงพอใจ
ในส่ วนประสมทางการตลาด 7PS ของลูกค้าบ้ านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
THE CORRESPONDENCE BETWEEN TOTAL MEAN AND FACTOR
SCORE OF SATISFACTION IN THE 7PS MARKETING MIX OF HOUSING
ESTATES AND CONDOMINIUMS.
อานาจ วังจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: amnart.va@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ 1) ศึ กษาระดับความพึ งพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และ
น้ าหนักองค์ประกอบความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลาดับที่ของ
ค่าเฉลี่ยกับลาดับที่ ของคะแนนองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยรวมกับคะแนนองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และ 4) เปรี ยบเทียบผลการศึกษาความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยและคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ระหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ลูกค้าของธุรกิจบ้านและอาคารชุดสาหรับ พักอาศัยประชากร คือ ลูกค้าที่พกั อาศัยในบ้านจัดสรร
ใช้ตวั อย่างจานวน 1,800 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 1 ชุด ที่มีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า 0.50 และมีค่าความเชื่อมัน่ 0.962 สถิติที่ใช้ ได้แก่
จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว สถิติทดสอบ เอฟ และ สถิติทดสอบ ที
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ของลูกค้าบ้านจัดสรรและ
อาคารชุดที่พกั อาศัยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุดส่ วนประสมที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ รองลงมาเป็ นด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ได้ค่า KMO=0.953 ให้ค่า Approx. 2=11973.148 มี
ค่า P-value <0.001 ด้านที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสู งที่สุดได้แก่ ด้านบุคคลหรื อพนักงานในองค์กร รองลงมาเป็ น
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้าน การส่งเสริ มการตลาด โดยลาดับที่ของค่าเฉลี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกบั ลาดับ
ที่ ของน้ าหนักองค์ประกอบ แต่ค่าเฉลี่ ย รวมและคะแนนองค์ประกอบของความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps มีความสัมพันธ์กนั สู งมาก มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน(r) เท่ากับ 0.992 และผล
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยรวมและคะแนนองค์ประกอบของความพึงพอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps ระหว่างกลุ่ม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ให้ผลสอดคล้องกัน
คาสาคัญ: บ้านจัดสรร, ความพึงพอใจ, การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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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 ratingscale 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

บทนา
สภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ยอดจองซื้อที่อยูอ่ าศัยช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 หดตัวเฉลี่ย
75% ไตรมาสที่ 1/2563 มี ที่ อ ยู่อ าศัยรอขายสะสมในเขตกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑลถึ งจานวน 2.2 แสนหน่ วย
(Ddproperty. 2563 14 ตุลาคม 2563) ซึ่ งเป็ นผลมาจากกาลังซื้ อเปราะบาง หนี สิ้นครัวเรื อนเพิ่มขึ้น ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยคาดว่า ณ สิ้นปี 2562 สัดส่วนหนี้ครัวเรื อนอยูท่ ี่ 79.8% ต่อจีดีพี ส่วนศูนย์วิจยั กสิ กรไทยคาดว่าการซื้ อ
ที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลทั้งปี 2563 นี้ น่าจะต่าสุ ดในรอบ 11 ปี คาดว่าจะมีจานวน 62,00067,000 หน่วย หรื อหดตัว 37.9%- 32.9% จากปี ที่ผา่ นมา ขณะที่การโอนกรรมสิ ทธิ์ที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล น่าจะมีจานวน 140,000-145,000 หน่วย หดตัว 29.3%-26.8% จากปี ก่อน ภาพรวมสถานการณ์โอนที่อยู่
อาศัย ของทั้ง ประเทศ ยอดโอนกรรมสิ ท ธิ์ ปี 2562 เท่ า กับ 348,433 ยู นิ ต ลดลง 15,278 ยู นิ ต (-4.2%) ตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีแนวโน้มการหดตัวหรื อถดถอยในปี 2563 นี้ การแข่งขันเดิมซึ่ งมีการแข่งขันสู งอยูแ่ ล้วยิ่งเพิ่ม
ความรุ นแรงมากขึ้น การแข่งขันในธุรกิจนี้จึงมีความรุ นแรงมากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ จึง ถูกนามาใช้เพื่อ
ความอยูร่ อดของธุรกิจ
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ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นักการตลาดนามาใช้เพื่อความสาเร็ จของ
ธุ รกิ จของตน ซึ่ งประกอบด้วย 1) ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ 2) ราคา 3) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย 4) การส่ งเสริ ม
การตลาด 5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร 6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ7) กระบวนการ (Kotler, P. 2012.)
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็ นกลยุทธ์ที่มีการนามาใช้ในธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั
อาศัยเพื่อให้เกิดความสาเร็ จขององค์การและเพื่อความคงอยูข่ ององค์กร
การวัดความพึงพอใจของลูกค้ามักสร้างเป็ นแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของ
งานวิจยั จาแนกเป็ นรายด้านแล้วอธิ บายผลการศึกษาด้วยแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) คือ ค่าเฉลี่ย
ทั้งรายด้านและภาพรวม และจัดลาดับความสาคัญขององค์ประกอบส่วนประสบการตลาดทั้ง 7Ps ตามลาดับความ
มากน้อยของค่าเฉลี่ย ซึ่ งวิธีหาค่าผลรวมเฉลี่ยของความพึงพอใจจะให้ความสาคัญของแต่ละข้อและแต่ละด้าน
เท่ากัน กับอีกวิธีหนึ่ งคือการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของความพึงพอใจในแต่ละข้อและแต่ละด้านมาเป็ น
ตัวกาหนดความสาคัญในรู ปน้ าหนักองค์ประกอบและคะแนนองค์ประกอบจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor
Analysis) การใช้วิธีการอธิ บายผลด้วยสถิติท้ งั สองวิธีมีขอ้ ดีขอ้ เด่นแตกต่างกันและมีค่าไม่เท่ากับ ในการศึกษา
ครั้ งนี้ จึ ง ใครจะศึ ก ษาถึ ง ระดับ ความพึ ง พอใจในส่ ว นประสมทางการตลาดทั้ง ในรู ป ค่ า เฉลี่ ย และคะแนน
องค์ประกอบ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกับคะแนนองค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาด และผล
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าผลรวมเฉลี่ยและคะแนนองค์ประกอบระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์
มีความสอดคล้องกันหรื อไม่

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และน้ าหนักองค์ประกอบความ
พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลาดับที่ของค่าเฉลี่ยกับลาดับที่ของคะแนนองค์ประกอบของส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่ าเฉลี่ยรวมกับคะแนนองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาด
7Ps และ
4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษาความแตกต่างค่าเฉลี่ยและคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ระหว่ างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลู กค้าของธุ ร กิ จบ้านและอาคารชุ ดสาหรั บ
พักอาศัย
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ความพึงพอใจรวมเฉลี่ย
1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ
2) ราคา
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย
4) การส่งเสริ มการตลาด
5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร
6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
7) กระบวนการ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ย

คะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ
1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ
2) ราคา
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย
4) การส่งเสริ มการตลาด
5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร
6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
7) กระบวนการ

จากรู ปที่ 1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจรวมเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบความพึง
พอใจกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจยั ในครั้งนี้คือ การศึกษาระดับความพึงพอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาด 7Ps คะแนนองค์ประกอบของความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาด และลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย
2. ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูล แหล่งข้อมูลการวิจยั ในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ทาการเลือกตัวแทนลูกค้าธุ รกิจบ้าน
จัดสรร ทั้งในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลและในส่ วนภูมิภาคโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขึ้นตอนเพื่อตอบ
แบบสอบถามจานวน 1,800 ราย
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยความพึงพอใจส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง
7Ps ได้แก่ดา้ น 1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ 2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย 4) การส่งเสริ มการตลาด 5) บุคคลหรื อ
พนักงานในองค์กร 6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ7) กระบวนการ และ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของลูกค้า
บ้านจัดสรรและอาคารชุ ดที่ พกั อาศัย และมี ตัวแปรจากการวิเคราะห์ทางสถิ ติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ยรวมระดับความ
พึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps และ คะแนนองค์ประกอบความพึง พอใจในส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps โดยค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ได้จากการนาค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps มาหาค่าเฉลี่ยรวม ส่ วนคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) ของ
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ได้จากการคานวณจากน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading)
ของ ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps
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ประโยชน์ ของการวิจัย
ทาให้ทราบน้ าหนักองค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ทราบความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย
รวมกับคะแนนองค์ประกอบของส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps สาหรับเป็ นแนวทางในการศึกษาเชิงสถิติเพื่อ
การวิจยั ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจยั วิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรและ/หรื ออาคารชุด ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล และส่ วนภูมิภาค สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย 1) เลื อกตัวอย่างแบบ
เจาะจงในแต่ละภาค ที่ มีความเป็ นเมืองและมี บา้ นจัดสรรและ/หรื ออาคารชุ ดหนาแน่ นในพื้นที่ ประกอบด้วย
ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จานวน 1 จังหวัดต่อ
1 ภาค รวม 6 จังหวัด และ กรุ งเทพและปริ มณฑล รวม 7 กลุ่มตัวอย่าง 2) สุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย โครงการบ้าน
จัดสรรและหรื ออาคารชุดมาจังหวัดละ 2 โครงการ และ กรุ งเทพและปริ มณฑล 6 โครงการ รวม 18 โครงการ
3) สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling ) จานวน 100 ตัวอย่างต่อโครงการ รวมกรุ งเทพและปริ มณฑล
และส่วนภูมิภาคเป็ นจานวน ทั้งสิ้น 1,800 ตัวอย่าง
แหล่งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลการวิจยั ในส่ วนนี้ คือ ลูกค้าพักอาศัยในบ้านจัดสรรและอาคารชุ ดในเขตกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลและบ้านจัดสรรในส่วนภูมิภาคจานวน 18 โครงการ ด้วยแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบประเมิ นค่า 5 ระดับในเรื่ อง
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของลูกค้าโครงการที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 1 ชุด
จานวน 69 ข้อ และลักษณะทางประชากร จานวน 8 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ ได้ค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.976 ซึ่งมากกว่า 0.70
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือจากโครงการบ้านและที่พกั
อาศัยต่างๆ ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล และส่วนภูมิภาคโดยดาเนินการด้วยตนเองทีมงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจาแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้ อยละ (Percentage) ในการแจงนับจานวนและหาค่า
ร้อยละอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้า
2. ใช้หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิ บายระดับความพึงพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps
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3. ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของสเปี ยร์ แมนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างอันดับค่าเฉลี่ยกับอันดับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps
4. ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน วิเคราะห์ความสัม พันธ์
ระหว่างค่าเฉลี่ยกับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาด
5. ใช้การวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factors Analysis) กาหนดน้ าหนักองค์ประกอบและคานวณคะแนน
องค์ประกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps
6. ใช้สถิติทดสอบ ที (t – Test ) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยกับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ระหว่าง เพศ
7. ใช้การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว(One – Way Analysis of Variance :ANOVA) สถิ ติ
ทดสอบ F (t – Test ) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยกับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps ระหว่าง อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา
8. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการวิจัย
1) ผลจากการเลื อกตัวอย่างแบบเจาจงในส่ วนภูมิภาคภาคละ 1 จังหวัดๆ ละ 2 โครงการรวม 1,200
ตัวอย่าง และจากกรุ งเทพและปริ มณฑล 6 โครงการๆ ละ 100 ตัวอย่าง รวม 600 ตัวอย่าง รวมทั้งประเทศ 1,800
ตัวอย่าง มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นเพศชาย ร้อยละ 48.44 เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 51.56 ส่ วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.11 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแล้วคิดเป็ น
ร้ อยละ 70.00 ส่ วนใหญ่จบการศึ กษาระดับ อนุ ปริ ญญา – ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 57.44 ส่ วนใหญ่มีอาชี พ
พนัก งาน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.89 มี ร ายได้ส่ ว นตัว เฉลี่ ย 17,340.18 บาทต่ อ เดื อ น และมี ร ายได้ค รั ว เรื อ นเฉลี่ ย
29,426.00 บาทต่อเดือน
2) ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ของลูกค้าบ้านจัดสรร
และอาคารชุดที่พกั อาศัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจส่ วนประสมทางการตลาดด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ รองลงมาเป็ นด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา และ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ได้แก่ (1) ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
(2) ราคา (3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (4) การส่งเสริ มการตลาด (5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร (6) สิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ และ (7)กระบวนการ สกัด ด้ว ยวิ ธี Principle Component ก าหนดให้ มี 1 องค์ ป ระกอบเดี ย ว
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ (Bartlett’s Test of Sphericity) ได้ค่า Approx. 2=11973.148 มี ค่า P-value <0.001
ได้ค่า KMO=0.953 มีค่า Eigen เท่ากับ 5.453 อธิ บายความฝันแปรได้ร้อยละ 77.898 มีค่าน้ าหนักตัวแปร มากกว่า
0.50 ทั้ง 7Ps โดยมี ค่าเท่ากับ 0.921 0.841 0.859 0.892 0.926 0.872 และ 0.865 ตามลาดับ เมื่ อวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างลาดับที่ระหว่างค่าเฉลี่ยและน้ าหนักองค์ประกอบโดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบจัดลาดับ
ของสเปี ยร์ แ มน ได้ค่ า Spearman's rho = 0.145 มี ค่ า P-value = 0.756 ซึ่ ง มากกว่ า 0.05 สรุ ป ได้ว่า ล าดับ ที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและน้ าหนักองค์ประกอบของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของบ้านจัดสรร
และอาคารชุดพักอาศัยของลูกค้า
ด้าน
1) ผลิตภัณฑ์และบริ การ
2) ราคา
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย
4) การส่งเสริ มการตลาด
5) บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร
6) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
7) กระบวนการ
รวม

ค่าเฉลี่ย

น้าหนักองค์ประกอบ
S.D.
4.36
0.33
0.921
KMO=0.953
2
4.32
0.42
0.841
 =11973.148 P-value
4.23
0.34
0.859
<0.001
4.26
0.35
0.892
4.24
0.33
0.926
4.34
0.34
0.872
4.25
0.31
0.865
4.29
0.28
คะแนนองค์ประกอบ = 3.783
Spearman's rho = 0.145 , P-value = 0.756
̅
X

3) ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจ (ได้จากนาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 7Ps มาหา
ค่าเฉลี่ย)กับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps (ได้จาก Factor Score ซึ่ ง
ค านวณจาก Factors Loading ของ 7Ps ) ของลู ก ค้า บ้า นจัด สรรและอาคารชุ ด ที่ พ ัก อาศัย ด้ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) พบว่า มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สูง
ถึง ร้อยละ 99.20 (r =0.992 ) ซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่มีความพึงพอใจสู งจะมีคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ
สู งด้วย แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r)ระหว่างค่ารวมเฉลี่ยกับคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาดของบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยของลูกค้า
คะแนนองค์ประกอบ
P-value
ค่ารวมเฉลี่ย
0.992
0.000
4) ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ของลูกค้าบ้าน
จัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย แตกต่างกันทางสถิติมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ระหว่างเพศ แต่คะแนนองค์ประกอบ
ความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ของลูกค้าบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิ ติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่แตกต่างกันทางสถิ ติที่ระดับ 0.10 และมี ค่า P-value ของสถิ ติทดสอบ t ไม่
แตกต่างกันมากนัก (0.025 กับ 0.064 ตามลาดับ)
5) ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยและคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7
ของลู ก ค้า บ้า นจัด สรรและอาคารชุ ด ที่ พ ักอาศัย แตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ มี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ระหว่ า งอายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ อาชี พ ทั้งสองตัวแปร ด้วย P-value ที่ เท่ากัน และค่า สถิ ติทดสอบ F ที่
ใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3: ผลการทดสอบความแตกต่างค่ารวมเฉลี่ยและคะแนนองค์ประกอบความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาดของบ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัยของ ลูกค้าระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์

อายุ

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
ค่าเฉลี่ย

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

คะแนน
องค์ประกอบ
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
องค์ประกอบ
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
องค์ประกอบ

ความผันแปร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

ผลรวมกาลัง
สอง
2.803
146.677
2.460
127.409
1.237
148.243
1.015
128.854
4.952
144.528
4.280
125.588

df
7
1792
7
1792
6
1793
6
1793
7
1792
7
1792

ค่าเฉลี่ย
กาลังสอง
0.400
0.082
0.351
0.071
0.206
0.083
0.169
0.072
0.707
0.081
0.611
0.070

F

P-value

4.893

0.000

4.942

0.000

2.494

0.021

2.353

0.029

8.772

0.000

8.725

0.000

การอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคา
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลหรื อพนักงานในองค์กร สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ
กระบวนการ ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler (Kotler, P. 1997.) สอดคล้อ งกับ ค่ าเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจในส่ วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7Ps โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริ การ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ราคา และการส่งเสริ มการตลาด สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญใจ ช้างหลา (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง องค์ประกอบ
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเดี่ยวราคามากกว่า 5 ล้านบาทของผูบ้ ริ โภคที่มีผสู ้ ู งอายุในครอบครัวในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่ า องค์ป ระกอบด้านสภาพแวดล้อ มโครงการต้อ งการโครงการที่ ใ ห้
บรรยากาศดีร่มรื่ นมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558) ที่ได้
ศึกษาเรื่ ององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านจัดสรรในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
สิ่ งแวดล้อม องค์ประกอบด้านคุณภาพ และองค์ประกอบด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับการศึกษาของ อัมพร
ศรี ธิชัย และสิ ริเกียรติ รัชชุศานติ (2558) ศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้ อบ้าน
โครงการบ้านจัด สรรพรสวรรค์จังหวัด เชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่ า การวางผัง บริ เวณบ้านภายในโครงกา
เหมาะสมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการซื้อบ้าน จึงสรุ ปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง7Psเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารชุดที่พกั อาศัย กลยุทธ์ในการแข่ งขันจึงจาเป็ นต้องให้
ความสาคัญทั้ง 7Ps ไม่ควรตัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
เมื่อพิจารณาลาดับที่ของค่าเฉลี่ย และลาดับที่ของน้ าหนักองค์ประกอบความพึงพอใจส่ วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7Ps ไม่มีความสัมพันธ์กนั การทาวิจยั จึงควรกาหนดให้ชัดเจนก่อนดาเนินการวิจยั ว่าจะอธิ บายด้วย
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ค่าใดด้วยเหตุผลใด แต่ผลของการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจกับคะแนนองค์ประกอบ
พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันสู งถึง 0.992 จึงอาจจะใช้แทนกันได้และเป็ นทางเลือกสาหรับใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์หรื ออิทธิ พล เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม กับตัวแปรอื่นๆ เป็ นต้น และจากผล
การศึกษาผูว้ ิจยั ได้นาไปเปรี ยบเทียบกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ผลการศึกษายืนยันได้ว่าผลการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของค่าเฉลี่ยรวมและคะแนนน้ าหนักองค์ประกอบความ
พึงพอใจส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) พี่พบว่าให้
ผลสอดคล้องกันทั้ง ระหว่างอายุ ระดับการศึกษาและอาชี พ อาจจะไม่สอดคล้องกันบางคือการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างเพศโดยใช้สถิติทดสอบที่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 ซึ่ ง
การศึกษาในครั้งนี้น่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูส้ นใจการใช้ค่าเฉลี่ยรวมกับคะแนนองค์ประกอบในงานวิจยั

ข้ อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการวามแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคาร
ชุดที่พกั อาศัย
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์หรื ออิทธิ พลของ ค่าเฉลี่ยรวม และคะแนนองค์ประกอบ กับตัวแปรใน
เรื่ องอื่นๆ เพื่อเป็ นทดสอบซ้ าๆ และยืนยันผลความสอดคล้องระหว่างค่าเฉลี่ยรวม และคะแนนองค์ประกอบ
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