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เชาซื้อเปนสัญญาที่นิยมทํากันแพรหลายในสังคมปจจุบัน แตโดยเหตุที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มีบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับโดยตรงกับสัญญาเชาซื้อเพียงไมกี่มาตรา ทําใหตองนําหลักกฎหมายอื่นมา
ปรับใชกับนิติสัมพันธของสัญญาเชาซื้อดวย ผูเขียนจึงไดทําการวิจัยจากกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 พระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542
รวมทั้งหลักกฎหมายแพงและพาณิชย ผลการวิจัยพบวาบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการนํามาปรับใชกับกรณีทรัพย
ที่เชาซื้อสูญหายนั้น ยังไมอาจสรางความเปนธรรมใหกับธุรกิจเชาซื้อในสภาพที่เปนอยูในปจจุบันไดอยาง
เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู (Existing Law) ดังกลาว ยังขาดความชัดเจนในการนํามาปรับใช ทั้งยังมีปญหา
ในเรื่องการบังคับใช และการตีความของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา
ที่ไมเปนธรรมที่เกี่ยวของกับกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหายดวยวาจะสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพไดเพียงใด โดยพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรมฯ มิไดมีบทลงโทษผูประกอบธุรกิจ
การคาหรือวิชาชีพแตอยางใด หากมีการกําหนดขอสัญญาที่ไมเปนธรรม สัญญาก็ยังคงมีผลบังคับใชได แตหากมี
การฟองรองคดีและมีการยกขอตอสูขอสัญญาที่ไมเปนธรรม หรือศาลหยิบยกเรื่องขอสัญญาที่ไมเปนธรรมขึ้นมา
พิจารณา ก็มีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี อีกทั้งหลักกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไมมี
บทลงโทษที่เขมงวดกับผูประกอบธุรกิจ เปนเหตุใหผูประกอบธุรกิจยังคงมีเจตนากําหนดขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
ตางๆ ไวในสัญญาเชนเดิม รวมทั้งการนําหลักกฎหมายที่มีอยูในเรื่องลาภมิควรไดมาปรับใชกับความรับผิดของ
คูสัญญาในกรณีที่สัญญาเชาซื้อระงับลง เพราะเหตุทรัพยที่เชาซื้อสูญหายโดยที่มิไดเกิดจากความผิดของคูสัญญา
ฝายใดนั้นยังขาดความชัดเจน ในสวนของเงินคาเชาซื้อที่มีการชําระกันไปแลวกอนสัญญาจะระงับ จะตองคืนกัน
หรือไม อยางไร จึงทําใหไมอาจสรางความเปนธรรมใหแกนิติสัมพันธของสัญญาเชาซื้อไดอยางเหมาะสม

คําสําคัญ : สิทธิคูสัญญา ทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย
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ABSTRACT
Hire purchase is currently a popular model of contract. However since there are only few legal
provisions of the Civil and Commercial Code directly applied to the hire purchase, it is necessary to apply other
legal provisions to the juristic relations as stated in the hire-purchase agreement. The author has researched
several laws relating to these issues, such as the Consumer Protection Act No.2 (B.E.2541), and the Unfair
Contract Terms Act (B.E.2540), Royal Decree on Criteria and Method in Determining Business in which the
Contract to be Monitored and Type of Contract (B.E.2542), including the principle of the Civil and Commercial
law of Thailand. The result of this study found that the provision of the law to be enforced in case of loss of the
hire-purchase property is still unable to create fairness on a current hire-purchase business since the
enforcement of existing law is still unclear, including the problems of the enforcement and interpretation of
both the Consumer Protection Act and the Unfair Contract Terms Act. This is because the Unfair Contract
Terms has no punishment provision on the business operators and professionals of the hire purchase. If there is
a stipulation of the unfair provision in the contract, the contract is still valid and enforceable. If the case is filed
to the Court and the unfair contract term has been raised to the Court or the Court themselves pick up the issue
of unfair contract terms to be considered, the matter can be enforced in so far as it can be fair and appropriate as
the case may be. In addition, the existing laws has no strict punishment to the business operators, resulting the
business operators still has intention to put the unfair provision in the contract, including the unclear application
of the legal provision concerning undue enrichment to the liability of the parties in case of the extinction of the
hire-purchase agreement due to the loss of the hire-purchase property without the false of the contractual parties
in respective of installment payment before the end of the contract. In this regard, the problem is on whether
and how the payment shall be refunded. The said factors cause injustice to legal relationship in the hirepurchase transaction as it should be.

KEYWORDS : Contractual rights of the parties, Loss of the hire-purchase property
1. ความนํา
สัญญาเชาซื้อเปนเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งในบรรพ 3 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยตาม
มาตรา 572 วรรคแรก สัญญาเชาซื้อคือสัญญาซึ่งเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชาและใหคํามั่นวาจะขายทรัพยสิน
นั้น หรือวาจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงินเปนจํานวนเทานั้นเทานี้คราว จาก
ความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวาสัญญาเชาซื้อ หมายถึง สัญญาที่เจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา เพียงแตมิใช
เปนการเชาทรัพยอยางธรรมดาเทานั้น แตมีคํามั่นของเจาของหรือผูใหเชาซื้อวาจะขายหรือใหทรัพยสินนั้นตกเปน
สิทธิแกผูเชาซื้อ เมื่อผูเชาซื้อไดชําระเงินครบจํานวนตามที่ตกลงกันไวในสัญญาแลว ปจจุบันธุรกิจการเชาซื้อใน
ประเทศไทยมีปญหาสําคัญอยูที่ไมมีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ หากทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย ยังไมมีกฎหมายที่
กําหนดไวอยางชัดเจนวา คูสัญญาฝายใดมีหนาที่อยางไร ฝายใดมีสิทธิในการแจงความหรือฟองรองดําเนินคดีเพื่อ
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ติดตามเอาทรัพยคืน ในเรื่องความรับผิดของคูสัญญาก็เชนเดียวกันไมมีกฎหมายกําหนดหนาที่ที่ชัดเจนวา ผูใหเชา
ซื้อมีสิทธิที่จะไดรับชําระเงินคาเชาซื้อที่เหลือหรือไม หรือผูเชาซื้อไมมีหนาที่ที่จะตองชําระคาเชาซื้อสวนที่เหลือ
อีกตอไป ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการเชาซื้อของประเทศไทยในปจจุบัน ทั้งๆ ที่เปนธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
ผูใชบริการโดยตรงและตอมาตรการทางการเงินของประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อมีปญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อ
เกิดขึ้น ก็ตองตีความโดยอาศัยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งบางครั้งกอใหเกิดความไมสะดวกและไมเปนการ
เอื้ออํานวยตอธุรกิจนี้เทาที่ควร ทั้งนี้ในสวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ลักษณะเชาซื้อโดยตรงเพียง 3 มาตรา คือ 572 – 574 เทานั้น นอกจากนี้ก็อาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของมาปรับใช เชน บทบัญญัติแหงกฎหมายลักษณะซื้อขาย หรือ ลักษณะเชาทรัพย เปนตน ซึ่งผลจากการนํา
บทบัญญัติแหงกฎหมายลักษณะเชาทรัพยมาใชบังคับกับสัญญาเชาซื้อในกรณีที่ทรัพยที่เชาซื้อสูญหายไปทั้งหมด
ก็จะมีผลทําใหสัญญาเชาซื้อระงับหรือสิ้นสุด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572 ประกอบมาตรา
567 อยางไรก็ตาม การที่สัญญาเชาซื้อระงับหรือสิ้นสุดโดยเหตุที่ทรัพยที่เชาซื้อสูญหายไปทั้งหมดนี้ ไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะที่กลาวถึงเรื่องความรับผิดของคูสัญญา และผูมีสิทธิติดตามเอาทรัพยคืน นี้ไว
โดยตรง ดังเชนกรณีสัญญาเชาซื้อระงับหรือสิ้นสุดลง เพราะเหตุที่ผูใหเชาซื้อบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 574 จาก
การที่ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงถึงเรื่องความรับผิดของคูสัญญา และสิทธิติดตามทรัพยคืน
กรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย จึงทําใหมีการตีความของนักกฎหมายซึ่งมีความเห็นไมตรงกัน โดยบางทานมี
ความเห็นวาตองใชบทบัญญัติในเรื่องลาภมิควรไดมาบังคับ แตบางทานมีความเห็นวาจะตองนําหลักเลิกสัญญา
ธรรมดามาใช ในเรื่องดังกลาวนี้มีคําพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยวาใหนําหลักกฎหมายในเรื่องลาภมิควรไดมาใช
บังคับกรณีที่สัญญาเชาซื้อระงับอันเนื่องจากทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย ซึ่งเปนกรณีที่มิไดมีขอตกลงกันในระหวาง
คูสัญญาถึงกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย สวนในกรณีที่มีขอตกลงกันระหวางคูสัญญาที่กําหนดใหผูเชาซื้อยังคงตอง
รับผิดในคาเชาซื้อที่เหลือทั้งหมด แมวาทรัพยที่เชาซื้อจะสูญหายไปอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยมิใชเปนความผิด
ของผูเชาซื้อก็ตาม ในเรื่องนี้มีแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยไววาขอตกลงดังกลาวใชบังคับได โดยถือวา
เปนเรื่องเบี้ยปรับ แตแนวคําวินิจฉัยนี้เกิดขึ้นกอนที่จะมีพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาอันไมเปนธรรม พ.ศ.
2540 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ใชบังคับ เมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ
แลว ขอตกลงดังกลาว ยังเปนปญหาวาจะยังใชบังคับไดหรือไมเพียงใด จากแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาดังที่ได
กลาวมาแลวนั้น ทําใหเห็นวาสถานะของกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบัน ตามที่ปรากฏอยูในคําพิพากษาศาลฎีกา
เกี่ยวกับความรับผิดของคูสัญญา และสิทธิติดตามทรัพยคืน อันเนื่องจากทรัพยที่เชาซื้อสูญหายนั้นยังขาด
ความชัดเจน ทั้งมีปญหาอีกวา สถานะของกฎหมายที่มีอยูดังกลาวนั้น ไดสรางความพอใจและชวยใหเกิดความ
เปนธรรมตอกิจการประเภทนี้ไดอยางเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบันแลวหรือไม ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา
ในเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางแกไข อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากิจการเชาซื้อเปนธุรกิจที่แพรหลายใน
ปจจุบันตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดของคูสัญญา และสิทธิติดตามเอาทรัพยคืน
ในกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย 2. เพื่อศึกษาแนวคิด ความหมายเกี่ยวกับสภาพของสัญญาเชาซื้อ 3. เพื่อศึกษา
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กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิของคูสัญญา กรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห กฎหมายที่มี
ผลกระทบตอสิทธิของคูสัญญา รวมทั้งสิทธิติดตามเอาคืนในทรัพยสินภายหลังจากทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย
5. เพื่อศึกษาและคนหามาตรการที่เหมาะสมมาใชแกไขกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิของคูสัญญากรณีทรัพยที่
เชาซื้อสูญหาย

3. สมมุติฐานของการวิจัย
สถานะของกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบันที่บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของคูสัญญาอันเนื่องมาจากทรัพยที่
เชาซื้อสูญหาย รวมทั้งสิทธิในการติดตามทรัพยคืนภายหลังจากทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย ไมวาจะเปนความผิดของ
ผูเชาซื้อหรือไมก็ตาม ยังขาดความชัดเจนและความเหมาะสม ทําใหไมสามารถสรางความเปนธรรมใหกับ
นิติสัมพันธประเภทนี้ไดอยางเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน จึงควรมีการกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายใน
เรื่องดังกลาวใหเกิดความชัดเจนและความเหมาะสมยิ่งขึ้น

4. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั จากการวิจัย
1. ทําใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับความรับผิดของคูสัญญา และสิทธิติดตาม
เอาทรัพยคืนในทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย 2. ทําใหทราบแนวคิด ความหมายเกี่ยวกับสภาพของสัญญาเชาซื้อ
3. ทําใหทราบกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิของคูสัญญา กรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย 4. ทําใหทราบผลการ
วิเคราะห กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิของคูสัญญา รวมทั้งสิทธิติดตามเอาคืนในทรัพยสิน ภายหลังจากทรัพยที่
เชาซื้อสูญหาย 5. สามารถนําขอสรุปและขอเสนอแนะมาใชเปนแนวทางพิจารณามาตรการที่เหมาะสมมาใชแกไข
กฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิของคูสัญญากรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย และการพัฒนากฎหมายและธุรกิจเชาซื้อ
ของประเทศไทยตอไป

5. แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาเชาซื้อ
สภาพของสัญญาเชาซื้อในอดีตมีรากฐานของแนวความคิดตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา ซึ่งเปนหลัก
ที่อาศัยความเปนเหตุเปนผลทางนิติปรัชญาวาดวยนิติสัมพันธทางหนี้วาอยูบนรากฐานของเจตนาของบุคคล
ในปจจุบันแนวความคิดไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากหลักกฎหมายเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญาคูสัญญาที่
มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจสูงกวา แสวงหาประโยชนอันไมเปนธรรมในการทําสัญญา อันทําใหคูสัญญา
ฝายหนึ่งไดรับความเสียหาย ทําใหหลักเสรีภาพในการทําสัญญาไมสามารถเปนไปไดกับสังคมปจจุบัน ทั้งนี้
สัญญาที่เกิดขึ้นระหวางคูสัญญาที่มีอํานาจตอรองไมเทาเทียมกันไดสงผลกระทบตอสวนรวมในสังคม
และเศรษฐกิจทําใหสัญญารูปแบบใหมเกิดขึ้นในรูปแบบของสัญญามาตรฐาน หรือสัญญาสําเร็จรูป

6. บทวิเคราะหสิทธิคูสัญญาและปญหาความรับผิดของคูสัญญา ภายหลังจากทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย
1. ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาที่สงผลกระทบตอธุรกิจเชาซื้อ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 35 ทวิ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในปจจุบันธุรกิจเชาซื้อในประเทศไทย มีประกาศเรื่องใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต
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รถจักรยานยนต และเครื่องใชไฟฟาเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา กลาวคือ ขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับ
ผูบริโภคตองไมมีขอสัญญาที่มีลักษณะหรือความหมายที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภค เชน ขอสัญญาที่กําหนดให
ผูเชาซื้อตองรับผิดชําระคาเชาซื้อใหครบถวนในกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย ถูกทําลาย ถูกยึด ถูกอายัด หรือถูกริบ
โดยมิใชเปนความผิดของผูเชาซื้อ ซึ่งมีเพียง 3 ธุรกิจนี้เทานั้นที่กฎหมายใหความคุมครอง เมื่อพิจารณาธุรกิจเชาซื้อ
ประเภทอื่นๆ ผูใหเชาซื้อพยายามที่จะขยายการใหสินเชื่อไปยังสินคาประเภทอื่นๆ มากขึ้น เชน เรือ เครื่องบิน
เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรม ฯลฯ เปนตน เมื่อไมมีกฎหมายที่บัญญัติใหความคุมครองตอธุรกิจเชาซื้อเหลานั้น
อยางชัดเจน สงผลใหเกิดความไมเปนธรรมในธุรกิจเชาซื้อและทําใหผูบริโภคไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้น
จึงควรกําหนดใหธุรกิจเชาซื้อสินคาอื่นๆ เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อใหผูบริโภคในธุรกิจประเภทเชาซื้อไดรับ
ความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน
2. สิทธิติดตามคืนทรัพยสินภายหลังจากทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย ตามมาตรา 1336 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บัญญัติวา “ ... เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตนและไดซึ่งดอกผล
แหงทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว ...”
จากหลักกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา กฎหมายใหอํานาจแกเจาของทรัพยสินเทานั้น ที่มีสิทธิในการกระทํา
อยางหนึ่งอยางใดกับทรัพยสินของตน เมื่อพิจารณาจากสิทธิของผูเชาซื้อที่มีตอทรัพยสินที่เชาซื้อแลว ผูเชาซื้อมี
สิทธิที่จะยึดถือครอบครองทรัพยสิน มีสิทธิในการใชสอยทรัพยสิน และมีอํานาจที่จะยึดถือครอบครองทรัพยสิน
ไดตามความตองการ ตลอดจนมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพเรียบรอยและใชการไดดี โดยไมเปน
การทําลายภาวะแหงทรัพยสิน สิทธิดังกลาวเหลานี้เปนสิทธิเชนเดียวกับเจาของทรัพยสิน แตในปจจุบันไมมี
กฎหมายบัญญัติใหผูเชาซื้อมีสิทธิติดตามเอาคืนทรัพยสินดังกลาวจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไวได เมื่อมีผูมาทํา
ละเมิดตอทรัพยสินที่เชาซื้อในขณะที่ผูเชาซื้อครอบครองทรัพยสินดังกลาวอยู ผูเชาซื้อก็ไมมีสิทธิที่จะติดตามเอา
คืน หรือฟองรองเรียกคาเสียหายได ทําใหผูเชาซื้อไดรับความเสียหายและเกิดความไมเปนธรรมขึ้นตอธุรกิจเชาซื้อ
ของประเทศไทยในปจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีกฎหมายกําหนดใหผูเชาซื้อมีสิทธิติดตามเอาคืนทรัพยสินและเรียกรอง
คาเสียหายในกรณีดังกลาวได
3. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2541 ในปจจุบันไมมีบทลงโทษสําหรับผูประกอบธุรกิจเชาซื้อที่กําหนดขอสัญญาอันเปนการเอาเปรียบ
ผูบริโภค หากผูประกอบธุรกิจเชาซื้อกําหนดขอสัญญาดังกลาว ผลทางกฎหมายถือวา สัญญาดังกลาวนั้นไมมีขอ
สัญญาเชนวานั้นโดยไมมีบทลงโทษแกผูประกอบธุรกิจเชาซื้อแตอยางใด ทําใหในปจจุบันผูประกอบธุรกิจเชาซื้อ
ยังมีเจตนาที่จะกําหนดขอสัญญาที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคอยู เพราะหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นกฎหมายกําหนด
เพียงใหถือวาไมมีขอสัญญาเชนวานั้น โดยไมมีการลงโทษตอผูประกอบธุรกิจเชาซื้อดังกลาวเลย ดังนั้น ควรจะ
กําหนดโทษสําหรับผูประกอบธุรกิจที่กาํ หนดขอสัญญาอันเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเชาซื้อตระหนักถึงโทษที่จะไดรับและไมกําหนดขอ
สัญญาที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคอีกตอไป
4. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาซื้อในปจจุบัน ในกรณีที่สัญญาเชาซื้อระงับอันเนื่องมาจาก
ทรัพยสินที่เชาซื้อสูญหายยังไมมีความชัดเจนในเรื่องความรับผิดของคูสัญญา เนื่องดวยกฎหมายเกี่ยวกับเชาซื้อมี
อยูเพียง 3 มาตรา คือ มาตรา 572, 573 และ 574 ทําใหขาดความชัดเจนในการบังคับใช จึงตองมีการใชกฎหมาย
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ใกลเคียง หรือหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องอื่นๆ มาปรับใช และนอกจากนี้ยังมีการใชกฎหมายในเรื่องอื่นๆ มา
ควบคุมเรื่องการเชาซื้อ ทําใหเกิดความไมแนนอน ความไมเทาเทียมกันในการใชกฎหมาย และยากแกการศึกษา
ทําความเขาใจของบุคคลทั่วไปในเรื่องเชาซื้อ ทําใหมีขอขัดแยงเนื่องจากการมีความเห็นทางกฎหมายในเรื่องเชา
ซื้อที่ตางกัน หากพิจารณาจากระบบกฎหมายของไทย ที่มีการตราประมวลกฎหมายขึ้นมาเปนหมวดหมู จึงทําให
ศึกษา คนควาเขาใจงายและเปนระเบียบ แตกฎหมายที่เกี่ยวกับเชาซื้อตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มีเพียง 3 มาตรา ซึ่งไมสามารถปรับใชแกปญหาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับคูสญ
ั ญาอันเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อที่มี
การพัฒนารูปแบบตางๆ ในปจจุบันได ดังนั้นการบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายในกรณีสัญญาเชาซื้อระงับ อันเนื่อง
มาจากทรัพยที่เชาซื้อสูญหาย โดยการกําหนดแกไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาซื้อ
ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาในธุรกิจเชาซื้อเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาได และนาจะเปน
สิ่งที่แกปญหาไดตรงจุดกวาประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาซึ่งกําหนดใหธุรกิจเชาซื้อสินคาชนิดอื่นๆ
เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
5. หลักกฎหมายที่จะนํามาปรับใชกับความรับผิดของคูสัญญา ในกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหายในปจจุบัน
ยังขาดความชัดเจนและเหมาะสมดังที่ไดกลาวไวแลว การนําหลักกฎหมายที่มีอยูเรื่องลาภมิควรไดมาปรับใชเปน
อีกแนวทางหนึ่งที่ทําใหเกิดความเปนธรรมกับคูสัญญา โดยตองมีการวางหลักเกณฑที่เปนกลางเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการวินิจฉัย อันจะทําใหเกิดความชัดเจนวา เมื่อทรัพยที่เชาซื้อสูญหายไป
โดยปราศจากความผิดของคูสัญญาฝายใดซึ่งมีผลทําใหสัญญาเชาซื้อระงับตามมาตรา 567 แลวนั้น ผูใหเชาซื้อ
จะตองคืนเงินคาเชาซื้อทั้งหมดไมวาจะเปนเงินลวงหนาหรือเงินดาวนและคาเชาซื้อในแตละงวดที่ไดรับไวจาก
ผูเชาซื้อหรือไม หากตองคืนกันแลวจะตองคืนอยางไร โดยสวนใดบางที่ตองคืนและสวนใดบางที่ไมตองคืน
โดยจะมีการนําเรื่องคาใชทรัพยมาพิจารณาประกอบ การที่ผูเชาซื้อไดใชประโยชนจากทรัพยที่เชาซื้อในชวง
ระยะเวลาหนึ่งกอนที่ทรัพยจะสูญหายไปนั้น ถือไดวาผูเชาซื้อไดรับชําระหนี้บางสวนตอบแทนตามสัญญาจาก
ผูใหเชาซื้อแลว ดังนั้น คาเชาซื้อที่ผูใหเชาซื้อไดรับไว จึงมิใชลาภมิควรไดทั้งหมดทีเดียว เพราะบางสวนนั้นตอง
ถือวาเปนเงินที่ไดรับไวเพื่อตอบแทนกับการที่ผูเชาซื้อไดใชทรัพย ทําใหเงินที่รับไวในสวนนี้จึงมิใชเปน
ลาภมิควรได ทั้งนี้ในการคํานวณเพื่อหาวาคาใชทรัพยจะพึงมีราคาเทาใดนั้น ก็อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
ราคาในทองตลาดวา หากมีการนําทรัพยชนิดและประเภทเดียวกันกับทรัพยที่เชาซื้อทุกประการออกใหเชาใน
ขณะที่มีการทําสัญญาเชาซื้อแลว จะพึงคิดคาเชาไดเปนราคาเทาใด แลวจึงนําราคาคาเชาดังกลาวไปคํานวณกับ
ระยะเวลาที่ผูเชาซื้อไดใชประโยชนจากทรัพยกอนที่ทรัพยจะสูญหาย เพื่อหาราคาคาใชทรัพยที่ควรจะเปน ซึ่งเมื่อ
หาไดแลวก็ใหนําคาใชทรัพยดังกลาวไปหักลบออกจากเงินคาเชาซื้อทั้งหมดที่ผูใหเชาซื้อไดรับไว (เงินมัดจําและ
เงินคาเชาซื้อตามงวด) หากยังมีเงินคาเชาซื้อเหลืออยูอีกเปนจํานวนเทาใด ก็ใหคืนแกผูเชาซื้อไป เพราะถือวาเงิน
ในสวนนี้เปนเงินที่ผูใหเชาซื้อไดมาโดยที่มิไดมีการชําระหนี้ใดๆ ตามสัญญาตางตอบแทนแกผูเชาซื้อ จึงเปน
ทรัพยที่ไดมาโดยปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได หรือโดยเหตุเปนทางใหผูเชาซื้อเสียเปรียบอันเปนลาภมิควร
ไดที่ตองคืนไปเสีย ทั้งนี้หากมีการนําหลักเกณฑดังกลาวซึ่งเปนไปตามหลักกฎหมายไปปรับใชในระหวาง
คูสัญญาเองหรือในการวินิจฉัยของศาล เมื่อเกิดกรณีดังกลาวขึ้นแลวก็นาที่จะกอใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญา
ไดอยางเหมาะสม

315

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

7. บทสรุป
การเชาซื้อเปนวิธีการจําหนายสินคาแบบเงินผอนวิธีหนึ่งที่เปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน อันเนื่อง
มาจากความตองการบริโภคสินคาของประชาชนที่ไมมีกําลังพอที่จะชําระคาสินคาดวยเงินสดในครั้งเดียว จึงตอง
ใชวิธีการผอนชําระเปนงวดๆ แทนโดยสามารถนําสินคาไปใชกอนไดดวย สําหรับบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู
ซึ่งใชบังคับกับสัญญาเชาซื้อในปจจุบันนี้ ในสวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีบทบัญญัติไวโดยตรง
ในบรรพ 3 ลักษณะ 5 รวม 3 มาตรา คือมาตรา 572 ถึง มาตรา 574 นอกจากนี้ยังมีการนําเอาบทบัญญัติแหง
กฎหมายของสัญญาประเภทอื่นๆ คือในเรื่องซื้อขาย และเชาทรัพยมาใชโดยอนุโลมดวย สําหรับในสวนของ
กฎหมายอื่นๆ นั้นจะมีกฎหมายตางๆ ที่สําคัญคือ เชน พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
เปนตน ทั้งนี้ ในอนาคตก็มีแนวโนมอยางสูงที่จะมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการเชาซื้อซึ่งเปนกฎหมายที่
สําคัญตอธุรกิจเชาซื้อออกมาใชบังคับอีกดวย สําหรับในกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหายไปในระหวางสัญญา จะมีผล
โดยอนุโลมตามมาตรา 567 และ 568 ในเรื่องเชาทรัพย อยางไรก็ตามในสวนของบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความ
รับผิดของคูสัญญาเชาซื้อในกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหายไปทั้งหมด ซึ่งมีผลทําใหสัญญาเชาซื้อระงับไปนั้นไมมี
บัญญัติไวโดยตรง ซึ่งแตเดิมในกรณีที่ไมมีขอสัญญาในเรื่องนี้กําหนดไวเปนอยางอื่นก็มีแนวความเห็นของนัก
กฎหมายที่แตกตางกันไป บางทานเห็นวาเมื่อทรัพยที่เชาซื้อสูญหายแลวความรับผิดของคูสัญญาจะเปนอยางไร
ตอไปนั้น ก็ใหนําบทบัญญัติในเรื่องลาภมิควรไดมาใชบังคับ บางทานเห็นวา ควรนําบทบัญญัติในเรื่องเลิกสัญญา
มาใชบังคับ เปนตน ทั้งนี้ตอมาปรากฏวาไดมีแนววินิจฉัยตามคําพิพากษาของศาลฎีกาวางบรรทัดฐานวาในกรณี
เชนนี้ใหนําหลักกฎหมายในเรื่องลาภมิควรได มาปรับใช สวนในกรณีที่สัญญาเชาซื้อมีขอสัญญากําหนดความรับ
ผิดของคูสัญญาในกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหายไวเปนอยางอื่น เชนนี้ก็มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไววา
ขอตกลงดังกลาวมีผลใชบังคับได โดยไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และหากตาม
ขอสัญญาดังกลาวกําหนดใหผูเชาซื้อเปนฝายที่ตองรับผิดในกรณีที่ทรัพยสูญหาย หรือถูกทําลาย แมวาจะเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยอันปราศจากความผิดของคูสัญญาฝายใด ตามแนวคําพิพากษาของศาลก็ถือวาขอตกลงดังกลาวเปน
เรื่องเบี้ยปรับซึ่งศาลมีอํานาจลดลงไดหากเห็นวาสูงเกินไป อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้หลังจากที่มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 แลว ก็มีความเห็นของนักกฎหมายวา ขอสัญญาที่
กําหนดใหผูเชาซื้อตองรับผิดในความสูญหายของทรัพยที่เชาซื้อดังกลาวนั้น ถือวาเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
ตามมาตรา 4 (2) แหงพระราชบัญญัติดงั กลาว ซึ่งศาลมีอํานาจใชดุลพินิจปรับลดสภาพบังคับลงไดเพียงเทาที่เปน
ธรรมและสมควรแกกรณี นอกจากนี้ก็ยังมีประกาศของคณะกรรมการวาดวยสัญญา ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดกําหนดใหธุรกิจเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนต
และเครื่องใชไฟฟา เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยกําหนดไววาในการทําสัญญาเชาซื้อสินคาประเภทดังกลาวนั้น
หามมิใหใชขอสัญญาที่มีขอความระบุใหผูเชาซื้อตองเปนผูรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายของทรัพยที่เชาซื้อ
แมวาจะมิไดมีสาเหตุมาจากความผิดของผูเชาซื้อก็ตาม ซึ่งผลของการฝาฝนโดยยังคงมีขอความดังกลาวเชนวา
นั้นเอง อันจะเห็นไดวามีสภาพบังคับที่รุนแรงกวาสภาพบังคับตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
พ.ศ. 2540 ตามที่ไดศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการนํามาปรับใชกับกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหายจะเห็นวา
กฎหมายที่มีอยูนั้นยังไมอาจสรางความเปนธรรมใหกับธุรกิจเชาซื้อในสภาพที่เปนอยูในปจจุบันไดอยางเหมาะสม
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เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู (Existing Law) ดังกลาว ยังขาดความชัดเจนในการนํามาปรับใช ทั้งยังมีปญหาในเรื่อง
การบังคับใช และการตีความของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมที่เกี่ยวของกับกรณีทรัพยที่เชาซื้อสูญหายดวยวาจะสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
ไดเพียงใด

8. ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดใหธุรกิจเชาซื้อทุกประเภทเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เนื่องจากผูใหเชาซื้อในปจจุบัน
พยายามที่จะขยายการใหสินเชื่อไปยังสินคาประเภทอื่นๆ เชน เรือ เครื่องบิน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องจักรที่ใช
ในอุตสาหกรรม เครื่องประดับ ฯลฯ อาจทําใหเกิดปญหาที่ตองมีประกาศคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวย
สัญญาซึ่งกําหนดใหธุรกิจเชาซื้อสินคาชนิดอื่นๆ เปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญาออกมาอีกหลายฉบับ หากมี
การกําหนดสินคาแตละชนิด อันจะทําใหเกิดความสับสน วุนวายได 2. เพื่อใหผูเชาซื้อมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหาย
และมีสิทธิติดตามเอาคืนทรัพยสิน ควรกําหนดใหสัญญาเชาซื้อทุกสัญญามีขอความระบุวา “ผูใหเชาซื้อยินยอมให
ผูเชาซื้อมีสิทธิฟองไลเบี้ยคาเสียหาย และคาใชจายในนามของผูเชาซื้อได” 3. ควรกําหนดโทษสําหรับผูประกอบ
ธุรกิจที่กําหนดขอสัญญาอันเปนการเอาเปรียบผูบริโภคไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
4. ควรแกไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยเชาซื้อในกรณีสัญญาเชาซื้อระงับ อันเนื่องมา
จากทรัพยสินที่เชาซื้อสูญหาย โดยเพิ่มเติมในมาตรา 574 วรรคสามวา “ในกรณีสัญญาเชาซื้อระงับอันเนื่องมา
จากทรัพยสินที่เชาซื้อสูญหาย ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง อันจะโทษฝายหนึ่งฝาย
ใดก็ไมไดไซร ทานวาลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชําระหนี้ตอบแทนไม ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยาง
ใดอยางหนึ่งอันจะโทษเจาหนี้ได ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิที่จะรับชําระหนี้ตอบแทนไม” 5. กําหนดหลักเกณฑที่เปน
มาตรฐานกลางเพื่อใชบังคับกับกรณีนําหลักกฎหมายเรื่องลาภมิควรไดมาใชบังคับ
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วณิชดา สาระศรี
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บทคัดยอ
สินคาและผลิตภัณฑตางๆที่มีวางจําหนายอยูทั่วไปนั้นลวนแตใหประโยชนใชสอยที่แตกตางกันไปตอ
ผูบริโภค แตเมื่อใดก็ตามที่สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัยและกอใหเกิดความเสียหายตอผูใช
หรือบุคคลทั่วไปแลว บุคคลนั้นยอมตองการที่จะไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเปนหนาที่ของ
ผูประกอบการที่จะตองรับผิดเพื่อบรรเทาความเสียหาย แตปจจุบันหากผูที่ไดรับความเสียหายตองการเรียกรองให
ไดรับคาเสียหายจําตองไปดําเนินคดีฟองรองผูประกอบการซึ่งมีระยะเวลาและขั้นตอนที่ยาวนานและมีภาระ
คาใชจายในการดําเนินคดี เนื่องจากในปจจุบันประชาชนเขาใจและรับรูถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น ดังนั้นเมื่อตน
ไดรับบาดเจ็บหรือมีความเสียหายอันเกิดจากสินคาหรือผลิตภัณฑจึงมีโอกาสที่จะมีการฟองรองคาเสียหายจาก
ผูประกอบการเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนกัน เมื่อเปนเชนนี้เพื่อใหผูเสียหายไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายในเวลา
อันรวดเร็วและไดรับการชดใชตามจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและในขณะเดียวกันก็เปนการชวยลด
ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองของผูประกอบการ มาตรการที่สามารถนํามาใชเพื่อบรรเทาความเสียหายและชวย
ลดความเสี่ยงของผูประกอบการ คือการนําเอาระบบประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑมาใชเพื่อเปนมาตรการ
เสริมกับกฎหมายปจจุบันที่ใหความคุมครองแกผูเสียหายในการไดรับการชดใชเยียวยา กลาวคือ พระราชบัญญัติ
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551
การนําเอาระบบประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายตอบุคคลที่สาม มาปรับใชเพื่อเยียวยาหรือชดใช
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจะสงผลดีตอฝายผูผลิตและผูบริโภค ในสวนของผูบริโภคก็จะสามารถไดรับการชดใช
ความเสียหายในเบื้องตนไดทันทวงทีโดยไมตองรอผลจากการดําเนินคดี ซึ่งบางครั้งอาจตองใชระยะเวลายาวนาน
ในสวนของผูประกอบการเองก็สามารถกระจายตนทุนในสวนนี้ไปยังราคาสินคาและบริการเพื่อใหผูบริโภคชวย
แบกรับภาระ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงการใหมีกฎหมายประกันความรับผิดในผลิตภัณฑกรณีสินคาที่ไม
ปลอดภัย โดยทําการศึกษาวิเคราะหถึงหลักกฎหมายวาดวยการประกันภัยตามที่มีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาสามารถนํามาปรับใชกับกรณีนี้ไดมากนอยเพียงใด เพื่อใหผูที่ไดรับความเสียหายจาก
ผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยไดรับการชดใชเยียวยาหรือบรรเทาผลรายอันเนื่องมาจากสินคาหรือผลิตภัณฑของ
ผูประกอบการที่มีจําหนายอยูทั่วไปโดยการกําหนดใหนําการประกันภัยภาคบังคับมาใชกับกรณีนี้ ตลอดจนหา
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มาตรการในการแกไขปรับปรุงและสงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและสถานการณปจจุบัน

คําสําคัญ : การประกันภัยความรับผิด สินคาที่ไมปลอดภัย
ABSTRACT
Various goods and products commonly distributed in the market generally bring about utility to the
consumer in different manner. Whenever those goods and products are unsafe and cause damage to users or
people, such users or people normally need indemnity therefore and entrepreneur must be liable so as to
alleviate bad effect from the damage. To claim for indemnity, damaged person generally has to litigate in a way
of taking legal action against entrepreneur and spend long time as well as largamente of money as expenses of
litigation.
In case of injury or damage caused by unsafe goods and products, as far as people increasingly
understand and aware of their own rights, they will have more opportunity to take legal action and claim for
damages against and towards entrepreneur. In order that damaged person is enabled to obtain indemnity quickly
and in the amount equivalent to actual cost of damage and to reduce risk of legal action against entrepreneur,
the product liability insurance system is applicable as an auxiliary measure to Product Liability Act B.E.2551
aiming to provide protection and indemnity to damaged person.
The third party protection of this insurance system is applicable to engender remedy and indemnity
arising out of possible damage and to benefit both entrepreneur and consumer. The consumer is enabled to
gain fundamental indemnity abruptly without awaiting for court decision which probably lasts long.
The entrepreneur may also allocate, no more or loss, cost of insurance to the price of goods and services as a
burden-sharing.
This research aims to study the law on product liability and to analyze how many of the principles of
law on insurance stipulated in Civil and Commercial Code can be applicable to the damaged person caused by
unsafe products is entitled to obtain indemnity or alleviation of bad effects arising out of goods and products
commonly distributed in the market under the application of compulsory insurance and to explore effective
measure and efficiency of Product Liability Act B.E.2551 in compliance with the current law and
circumstances.

KEYWORDS: Liability insurance, Defective product
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1. รายละเอียดทั่วไป
ปจจุบันพัฒนาการทางการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงไปมาก ขั้นตอนการผลิตที่มีการใชเทคโนโลยีอันทันสมัย
ประกอบกับการคาการตลาดที่มีการเปดเสรีและมีเครือขายการจัดจําหนายที่ซับซอน สิ่งเหลานี้ทําใหผูบริโภคมี
โอกาสที่จะไดรับความอันตรายจากความเสียหายที่เกิดจากจากการใชสินคานั้นๆอยูบอยครั้ง โดยเกิดจาก
ผูประกอบการมีการผลิตและจําหนายสินคาที่มีความบกพรอง และความบกพรองนั้นนั้นเกิดจากความผิดพลาด
ในกระบวนการผลิต การใชวัตถุดิบที่ไมไดคุณภาพ หรือแมกระทั่งความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ โดยความเสียหายจากการใชสินคาบางอยางอาจจะสามารถพิสูจนไดยาก หรือกวาจะปรากฏ
ความเสียหายจากสินคาบางอยางอาจใชระยะเวลาที่นาน ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 เพื่อเปนการรองรับในสิทธิของผูบริโภควา
จะไดรับความปลอดภัยจากสินคา และผูประกอบการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจาก
เจตนารมณของกฎหมายดังกลาวนั้นมีความมุงหมายที่จะใหความคุมครองแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
แตโดยลําพังมาตรการทางกฎหมายดังกลาวเพียงอยางเดียวนั้นไมอาจที่จะใหความคุมครองผูบริโภคโดยบรรลุ
วัตถุประสงคได หากจะตองใชมาตรการอื่นประกอบกันดวย กลาวคือ การนําวิธีการประกันภัยมาใชกับกรณี
ความเสียหายที่เกิดตอผูบริโภค ลวนแตเปนความเสี่ยงภัยที่ผูประกอบการจะตองรับภาระในการชดใช
คาเสียหายแกผูไดรับความเสียหายทั้งสิ้น ซึ่งโดยความจริงผูประกอบการสามารถโอนความเสี่ยงภัยของตนไปยัง
บริษัทประกันภัยไดโดยการทําประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liability Insurance) ซึ่งการ
ประกันภัยดังกลาวใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยในความเสียหาย หรือความ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นตอผูบริโภค โดยบริษัทประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
แมวาในประเทศไทยจะไมคอยปรากฏวามีเหตุการณฟองรองใหผูผลิตหรือผูขายตองรับผิดเนื่องจาก
ความบกพรองของผลิตภัณฑ การประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑก็ยังคงมีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทย
ไมยิ่งหยอนไปกวาการประกันภัยประเภทอื่น เนื่องจากประเทศไทยมีสัดสวนการคาขายระหวางประเทศที่
คอนขางสูง การสงสินคาไปในประเทศตางๆ มักจะกําหนดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสินคาเพื่อสงออกสินคา
เหลานั้นไปขายในประเทศตางๆ แตสําหรับผูประกอบการในประเทศไทยเองนั้นแทบจะไมปรากฏการทํา
ประกันภัยชนิดนี้เลย ซึ่งผูประกอบการจะเห็นความสําคัญของการประกันภัยก็ตอเมื่อเกิดการสูญเสียหรือความ
เสียหายขึ้นแลว สาเหตุก็เนื่องมากจากการที่จะตองมีการทําประกันภัยความรับผิดแลวจะทําใหผูประกอบการมี
ตนทุนในการประกอบการเพิ่มมากขึ้นจากการที่ตองจายเบี้ยประกันแกบริษัทผูรับประกันภัย ปญหาที่ตามมาก็คือ
ทําใหราคาของสินคานั้นตองสูงขึ้นดวย จึงทําใหระบบการประกันภัยนี้ยังไมไดรับการใหความสําคัญมาก
เทาที่ควร อยางไรก็ตามการประกันภัยนับวาเปนกลไกหนึ่งในการแกไขปญหาดานความรับผิดในผลิตภัณฑ ซึ่ง
จะเปนหลักประกันใหกับผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายและไดรับการชดใชเยียวยาในเบื้องตนทันทวงทีตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประวัติ แนวความคิด และพัฒนาการที่เกี่ยวของกับวิธีการประกันภัยความรับผิด การลดความ
เสี่ยงโดยการประกันภัยในความรับผิดในผลิตภัณฑของตางประเทศและประเทศไทย
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2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันความรับผิดในผลิตภัณฑของตางประเทศและประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการนําระบบการประกันภัยภาคบังคับมาใชในการประกันภัยความ
รับผิดในผลิตภัณฑ
4. เพื่อศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะในการนําระบบประกันภัยที่เหมาะสมมาปรับใชในระบบประกันภัย
ความรับผิดในผลิตภัณฑในประเทศตอไป

3. สมมติฐาน
ปจจุบันประเทศไทยไดบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย พ.ศ.2551 เพื่อใหผูประกอบการจะตองรับผิดตอผูบริโภคหรือผูเสียหายในกรณีที่สินคาหรือผลิตภัณฑ
ของตนไดกอใหเกิดความเสียหายแตโดยลําพังมาตรการทางกฎหมายดังกลาวเพียงอยางเดียวนั้นคงไมเพียงพอที่จะ
ใหการคุมครอง และในขณะเดียวกันก็ยังไมเปนการชวยลดภาระความเสี่ยงของผูประกอบการที่อาจถูกฟองรอง
เรียกคาเสียหาย ดังนั้นเพื่อใหกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบังคับใชจึงเห็นวาควรนําวิธีการประกันภัยมาใช
ประกอบดวย เพื่อเปนหลักประกันหลักประกันวาผูบริโภคจะไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในเวลา
อันรวดเร็วและใกลเคียงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกสังคมโดยรวมมากที่สุด

4. ขอบเขตการศึกษาวิจัย
วิทยานิพนธฉบับนี้มีขอบเขตของการศึกษาวิจัยในเรื่องมาตรการหรือแนวทางการใชระบบการประกันภัย
ความรับผิดในผลิตภัณฑของตางประเทศและประเทศไทยที่บัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะประกันภัย และพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551
ที่มีอยูในปจจุบันที่จะนํามาใชกับการบังคับใชในเรื่องการชดใชคาเสียหายแกผูบริโภคผูไดรับความเสียหายจาก
การใชสินคาหรือผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัย

5. วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
วิธีการศึกษาเปนการวิจัยแบบเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมขอมูลที่ศึกษาซึ่งประกอบไป
ดวยตํารากฎหมาย หนังสือ วิทยานิพนธ คําพิพากษาศาลฎีกา รายงานการวิจัย เอกสารการสัมมนา บทความที่
ปรากฏในวารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ และเว็บไซตที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และนําขอมูลที่
ไดมาศึกษาวิเคราะหประกอบกัน

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงประวัติความเปนมา รวมทั้งแนวคิดของการประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ และ
ทราบถึงความรับผิดของผูประกอบการวามีความรับผิดตอผูบริโภคอยางไร
2. เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑของตางประเทศและ
ประเทศไทย
3. เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ
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4. เพื่อใหทราบถึงแนวทางการแกไขและขอเสนอแนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดใน
ผลิตภัณฑในประเทศไทย

7. ผลการวิจัย
มาตรการที่จะนํามาเสริมเพื่อชวยใหบุคคลเหลานั้นไดรับการชดใชคาเสียหายอยางรวดเร็ว และใกลเคียง
ความเสียหายที่แทจริง คือ การนําระบบการประกันภัยความรับผิดเขามาใชเปนเครื่องมือในการใหความคุมครอง
ผูเสียหาย โดยการประกันภัยความรับผิดจะเปนการโอนความรับผิดหรือโอนความเสี่ยงภัยไปใหยังบุคคลอีกคน
หนึ่ง เพื่อชวยบรรเทาภาระความรับผิดชอบในความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไปยังบุคคลอื่นเฉลี่ยมากนอยตามแตจะได
ตกลงกัน อยางไรก็ตามการประกันภัยอาจไมสามารถชดใชคาเสียหายไดทุกกรณี แตก็ตองยอมรับวาการ
ประกันภัยความรับผิดจะเปนมาตรการเสริมที่จะชวยใหความคุมครองแกผูบริโภคผูเสียหายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในตางประเทศไดมีขอกําหนดใหผูประกอบการจะตองจัดทําประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ
เพื่อเปนหลักประกันแกผูบริโภค ผูเสียหายวาจะไดรับการชดใชเยียวยาในทันทีที่ไดรับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อให
บุคคลผูที่ไดรับความเสียหายจากสินคาหรือผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยไดรับการชดใชคาเสียหายอยางรวดเร็ว และ
เปนการกระตุนสงเสริมใหผูประกอบการเห็นความสําคัญของการประกันภัยความรับผิดจึงสมควรที่จะศึกษาและ
วิจัยถึงการนําระบบการประกันภัยภาคบังคับมาใชในการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑในกรณีสินคาที่ไม
ปลอดภัย และวิเคราะหปญหาอุปสรรคเพื่อกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะของการประกันภัยใหสอดคลองกับ
กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจในประเทศ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหแกสังคมโดยรวมมากที่สุด ซึ่งจากการที่
ไดทําการศึกษาแลวจึงพบวามีปญหาตางๆ ดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการนําระบบการประกันภัยภาคสมัครใจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับซึ่งในสวนของการประกันภัยจะสามารถนํากฎหมายในสวนของการประกันวินาศภัยและการประกันภัย
ค้ําจุนมาใชไดเพียงบางสวน ซึ่งอาจมีบทบัญญัติที่ยังไมครอบคลุมถึงการประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑ และ
เนื่องจากประกันภัยลักษณะนี้ไมเปนการบังคับใหจัดใหมีการประกันภัยสําหรับสินคาหรือผลิตภัณฑของตนหาก
กอใหเกิดความเสียหายขึ้น ทําใหผูประกอบการสวนใหญเลือกที่จะไมทําประกันภัยเพราะเห็นวาจะเปนการเพิ่ม
ภาระตนทุน แมวาตนทุนในสวนนี้ผูประกอบการจะสามารถผลักภาระไปยังผูบริโภคโดยคิดคํานวณรวมไปใน
ราคาสินคาไดก็ตาม เมื่อปญหาเกิดขึ้นวาผูประกอบการนอยรายที่จัดทําประกันภัยทําใหผลที่ตามมาก็คือ
การจายเบี้ยประกันภัยของผูประกอบการซึ่งเปนผูเอาประกันภัย เพราะเมื่อมีจํานวนผูรวมเสี่ยงภัยนอยแลวจํานวน
เบี้ยประกันภัยที่จะตองจายจะมีจํานวนที่สูงซึ่งเปนไปตามหลักของการเฉลี่ยความเสี่ยงภัย
2. ปญหาเกี่ยวกับการนําการประกันภัยภาคบังคับมาใชในกรณีความเสียหายจากสินคาและผลิตภัณฑ
ซึ่งปจจุบันประกันภัยในประเภทความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑมีบริษัทประกันภัยหลายแหงที่มีใหบริการ
แตเนื่องจากยังเปนการประกันภัยภาคสมัครใจจึงทําใหผูประกอบการสวนใหญยังไมใหความสําคัญและ
ประโยชนของการทําประกันภัย ซึ่งจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแลวพบวาในบางประเทศไดมีการนําระบบ
ประกันภัยภาคบังคับมาใชควบคูกับการใหความคุมครองตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ หรือกําหนดไวใน
กฎหมายที่เกี่ยวกับสินคาบางประเภทเปนการเฉพาะ เชนประเทศออสเตรียไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติความ
รับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liability Act) วาผูประกอบการจะตองจัดหาหรือทําประกันภัยความรับผิดใน
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ผลิตภัณฑเพื่อคุมครองตนเองและเพื่อเปนการคุมครองผูเสียหายที่ไดรับความเสียหายจากสินคาใหไดรับการชดใช
เยียวยาโดยเร็ว หรือในประเทศเยอรมนีไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูประกอบการที่จะตองจัดทําประกันภัย
ความรับผิดสําหรับสินคาประเภทเวชภัณฑยารักษาโรคกอนที่จะนํามาจําหนายในทองตลาด โดยไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติยา (Drugs Act)
หากประเทศไทยนําระบบการประกันภัยภาคบังคับมาใชเพื่อใหผูเสียหายไดรับการชดใชความเสียหายที่
เกิดขึ้น โดยนําวิธีการดังกลาวไปบัญญัติไวในกฎหมายหลักที่จะใหความคุมครอง เชน พระราชบัญญัติความรับ
ผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยแลว เห็นวาจะเปนการยุงยากและเปนการบังคับที่กวาง
จนเกินไป และกรณีวาเมื่อมีหากมีการนําระบบประกันภัยภาคบังคับมาใชบังคับแลว เกิดปญหาวาผูใดบางจะเปน
ผูตองจัดทําประกันภัย เพราะกฎหมายปจจุบันไดระบุใหผูประกอบการตองรับผิดรวมกันหากมีความเสียหาย
เกิดขึ้น และหากกําหนดใหผูประกอบการตองทําประกันภัยความรับผิด ซึ่งผูประกอบการนั้นมีความหมายรวมถึง
ผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนายดวย ซึ่งจะเปนการทําประกันภัยที่ซ้ําซอนกันหลายฝายระหวางผูประกอบการในสินคา
ชนิดเดียวกัน
3. ปญหาการชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อผูประกอบการตองถูกฟองรองดําเนินคดีแลว จะเกิดคาใชจายใน
การดําเนินคดีตางๆ ซึ่งผูเอาประกันภัยนาจะไดรับความคุมครองจากกรมธรรมประกันภัยเนื่องจากเมื่อผูเอา
ประกันภัยทําประกันแลวยอมตองการไดรับความคุมครองทางการเงินหากมีความเสียหายเกิดขึ้นไมวาจะเปน
การชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายหรือแมกระทั่งคาใชจายตางๆที่ใชในการดําเนินคดี แตบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยในปจจุบันนั้นไมไดกําหนดถึงคาใชจายในสวนนี้วาจะไดรับการคุมครอง
หรือไมแตอยางใด
4. ปญหาคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรอง บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่อง
ประกันภัยระบุถึงคาสินไหมทดแทนที่ผูเสียหายจะไดรับวาจะตองเปนจํานวนความเสียหายตามความเปนจริง
และที่สามารถตีราคาเปนจํานวนเงินได แตปรากฏวาในพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติใหผูเสียหายสามารถไดรับคาเสียหายในกรณีความเสียหายทางจิตใจและ
คาเสียหายเชิงลงโทษนอกเหนือจากคาเสียหายตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งหลักกฎหมายประกันภัยยังไม
ครอบคลุมถึงคาเสียหายในกรณีดังกลาวซึ่งใหความคุมครองเพิ่มเติมขึ้นมา
5. ปญหาการจายเบี้ยประกันภัย เมื่อมีการนําการประกันภัยมาใชกับกรณีแลวจะมีปญหาในสวนของ
การจายเบี้ยประกันภัยนั้นซึ่งผูประกอบการซึ่งเปนผูเอาประกันภัยมีหนาที่จะตองสงเบี้ยประกันภัยภาระจึงตกเปน
ของผูประกอบการ จึงควรมีการใหความชวยเหลือจากภาครัฐ โดยการลดอัตราเบี้ยประกันภัย หรือโดยการให
การสนับสนุนเพื่อชวยแบงเบาภาระการจายเบี้ยประกันภัย ซึ่งแนวทางนี้ตองพิจารณาวาผูประกอบการในลักษณะ
ใดสมควรที่จะไดรับการชวยเหลือ ซึ่งหากพิจารณาจากผูประกอบการภายในประเทศไทยแลว ก็เห็นวา
ผูประกอบการรายยอย หรือผูประกอบการขนาดเล็กนาจะไดรับความชวยเหลือในดานการจายเบี้ยประกันภัย
เพราะเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการรับภาระคาเบี้ยประกันภัยนอย โดยการใหความชวยเหลืออาจจะ
ทําดวยวิธีการจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือโดยการจัดตั้งองคกรใดๆขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมและดูแล
และจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานภาครัฐ
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6. ปญหาเกี่ยวกับการนําหลักประกันกองทุนประกันความเสียหายมาปรับใชในกรณีความเสียหายจาก
ผลิตภัณฑ ปญหาของการจัดตั้งกองทุนประกันความเสียหายนั้นจะตองเปนการจัดตั้งโดยภาครัฐเปนผูริเริ่มและ
ควบคุมดูแล แตการตั้งกองทุนนั้นรัฐจะตองจัดสรรงบประมาณบางสวนเพื่อมาใชในกิจการนี้ จึงอาจทําใหตองนํา
รายไดบางสวนที่จะนําไปใชในการพัฒนาประเทศลดนอยลง

8. ขอเสนอแนะ
เมื่อพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 บัญญัติขึ้นเพื่อ
คุมครองผูบริโภคใหไดรับการเยียวยาความเสียหายแลว การมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อมารองรับกับกรณีนี้จึง
เห็นวาการนําระบบการประกันภัยมาใช ซึ่งระบบการประกันภัยที่เหมาะสมที่สุดก็คือ ระบบการประกันภัยภาค
บังคับโดยบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับสินคาแตละประเภทไปที่เห็นวาเปนอันตราย
หรือไมปลอดภัย เชน กฎระเบียบวาดวยยา หรืออาหาร ใหผูประกอบการธุรกิจดังกลาวตองจัดทําประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมาย เพื่อคุมครองบุคคลที่ไดรับความเสียหาย และเพื่อแกปญหาความลาชาในการดําเนินคดี
เพื่อเรียกรองสิทธิในการไดรับการชดใชคาเสียหาย และในกรณีที่เกิดปญหาวาควรจะใหผูใดบางเปนผูจัดทํา
ประกันภัยในกรณีนี้ผูวิจัยเห็นวาควรกําหนดใหผูประกอบการโดยมุงเนนที่ผูผลิตและผูนําเขาสินคาที่เปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือที่จดจะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนสําคัญ สวนผูประกอบการที่เปนผูจําหนายราย
ยอย ซึ่งมีอํานาจทางการตลาดและความสามารถในการแบกรับภาระในสวนนี้ไดนอยเนื่องจากเปนเพียงผูคาปลีก
ผูวิจัยจึงเห็นวาผูจําหนายรายยอยนาจะไดรับการยกเวนไมอยูในหลักเกณฑขอบังคับของการทําประกันภัย
เพราะหากกําหนดใหผูจําหนายตองทําประกันภัยความรับผิดแลวจะเปนการสรางภาระที่มากจนเกินไปและจะเปน
การทําประกันภัยที่ซ้ําซอนกัน ซึ่งหากผูผลิต ผูนําเขาไดจัดทําประกันภัยแลวเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแกบุคคล
ใด บุคคลผูไดรับความเสียหายนั้นก็จะไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยที่ผูผลิต ผูนําเขาไดจัดทําไวแลว
สวนสินคาที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นผูผลิต หรือผูนําเขาสินคาก็จะตองไปดําเนินไลเบี้ยหรือพิสูจนวาสินคานั้น
ไมปลอดภัยเพราะเหตุจากผูผลิต ผูนําเขาเอง หรือเปนเพราะผูที่จําหนายสินคารายยอยนั้นเปนผูที่ทําใหสินคานั้น
ไมปลอดภัยขึ้นมาในภายหลัง
สวนปญหาการชดใชคาสินไหมทดแทน และปญหาคาใชจายในการใชสิทธิเรียกรอง ควรมีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 887 โดยใหบริษัทผูรับประกันภัยรับผิดชอบคาใชจายใน
การดําเนินคดีสําหรับผูเอาประกันภัยดวย เพราะการประกันภัยค้ําจุนหรือการประกันภัยความรับผิดถือเปนสัญญา
ที่มีความมุงหมายในการจัดใหมีการชวยเหลือทางการเงินและเปนการใหบริการอยางแทจริงแกผูเอาประกันภัย
นอกจากนี้ควรมีการแกไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 โดยวางหลักความเสียหาย
ความเสียหายทางจิตใจสามารถเอาประกันภัยได และเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 877 โดยระบุความเสียหาย
ดังกลาวดวย หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกลาวในกรมธรรมประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑดวย ซึง่ จะตองมีการ
วางรูปแบบกรมธรรมประกันภัยประเภทนี้ใหเปนมาตรฐานเพื่อใหบริษัทที่รับประกันภัยจะไดนําไปใชเพื่อใหการ
คุมครองเปนไปในแนวทางเดียวกัน
เมื่อมีการนําประกันภัยภาคบังคับมาใชกับการประกันภัยความรับผิดในผลิตภัณฑในกรณีสินคาที่ไม
ปลอดภัยแลวภาครัฐควรมีการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ โดยการลดอัตราเบี้ยประกันภัย หรือโดยการ
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ใหการสนับสนุนเพื่อชวยแบงเบาภาระการจายเบี้ยประกันภัย ซึ่งแนวทางนี้ตองพิจารณาวาผูประกอบการใน
ลักษณะใดสมควรที่จะไดรับการชวยเหลือ ซึ่งหากพิจารณาจากผูประกอบการภายในประเทศไทยแลว ก็เห็นวา
ผูประกอบการรายยอย หรือผูประกอบการขนาดเล็กนาจะไดรับความชวยเหลือในดานการจายเบี้ยประกันภัย
เพราะเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการรับภาระคาเบี้ยประกันภัยนอย โดยการใหความชวยเหลืออาจจะ
ทําดวยวิธีการจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือโดยการจัดตั้งองคกรใดๆขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมและดูแล
และจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานภาครัฐ และเพื่อไมเปนการเพิ่มภาระใหกับภาครัฐจึงเห็นวา
ควรจัดใหมีการรวมตัวกันระหวางผูประกอบการธุรกิจในสินคาหรือผลิตภัณฑประเภทหรือชนิดเดียวกันโดยให
อยูในความดูแลของรัฐ และใหมีมาตรการสงเสริมใหผูประกอบการทําประกันความรับผิดในผลิตภัณฑ สําหรับ
ประกันความเสี่ยงของผูประกอบการที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย เพื่อเปนการชดใชเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดแกผูเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑในกรณีสินคาที่ไมปลอดภัย และในขณะเดียวกันก็เปนการลดภาระแก
ผูประกอบการที่อาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย
การประกันภัยนั้นจึงเปนมาตรการสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมที่บุคคลเปนสวนตัวหรือเปนคณะบุคคลใช
ปองกันหรือบรรเทาการสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตหรือการสูญเสียทรัพยสินอันเกิดขึ้น
ไดจากภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งการทําประกันภัยนอกจากจะมีประโยชนตอธุรกิจประกันภัยภายในประเทศแลว ยังสงผลดี
ตอธุรกิจการผลิตและจําหนายสินคาภายในประเทศและตางประเทศ โดยเมื่อผูประกอบการใดไดจัดทําประกันภัย
ความรับผิดแลว ผูบริโภคก็จะสามารถเชื่อมั่นไดวาหากเกิดความเสียหายใดๆจากสินคาแลวจะไดรับการคุมครอง
และไดรับการชดใชเยียวยาทันทีที่ไดรับความเสียหาย และเชื่อมั่นในสินคานั้นสงผลใหเกิดการเพิ่มกําลังในการ
ซื้อสินคามากขึ้นอันเปนประโยชนตอผูประกอบการเอง อีกทั้งยังสงผลโดยรวมตอเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย
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การศึกษาเรื่อง “การประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามศึกษาเฉพาะกรณี
ของศัลยแพทยเสริมความงาม” โดยไดศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงามกับตางประเทศมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยถึงความสําคัญของปญหาอันเกี่ยวกับ
การกระทําเวชปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามแลวเกิดความผิดพลาดทําใหผูใชบริการ
ไดรับความเสียหาย ซึ่งเปนสาเหตุใหผูใชบริการนําไปฟองเปนคดี เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
ความงามตองชดใชคาเสียหายเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหตกเปนภาระกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
ความงามการศึกษาไดวิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ และหามาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาใหมี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับสถานการณในปจจุบัน ตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย ที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาในอนาคต
วิทยานิพนธฉบับนี้ ไดศึกษาวิจัยวิเคราะหจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2 วาดวยละเมิด
บรรพ 3 ลักษณะ 20 วาดวยการประกันภัย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมผูประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ขอบังคับแพทยสภา
วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ พ.ศ. 2526 จากการศึกษาวิจัยพบวา
เนื่องจากในปจจุบันผูใชบริการเขาใจถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น ดังนั้นเมื่อผูใชบริการไดรับความเสียหาย
อันเกิดจากผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม โอกาสที่จะมีการฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูประกอบ
วิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามยอมมีความเปนไปไดอยางมากและเมื่อผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
ความงาม ไดทําการผาตัดศัลยกรรมเสริมความงามใหกับผูใชบริการแลวเกิดความผิดพลาดทําใหผูใชบริการไดรับ
ความเสียหาย
ในตางประเทศพบวา บุคคลผูไดรับความเสียหายจากผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามมีการฟอง
เรียกคาเสียหายจากผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามเปนจํานวนมาก ในปจจุบันและในอนาคตตอจาก
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นี้ไป ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามในประเทศไทยเปนวิชาชีพหนึ่งที่มีโอกาสถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายเพิ่มจํานวนมากขึ้น
จากการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตรพบวา ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการประกันภัยความรับผิดผูประกอบ
วิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามเมื่อเกิดปญหาผูใชบริการนําไปฟองรองในคดีละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอ หรือความผิดพลาดไมไดใชความระมัดระวังในการประกอบ
วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามโจทกผูไดรับความเสียหายยอมมีภาระ การพิสูจนในเหตุ
ดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 84 ซึ่งเปนความยากลําบากในการพิสูจน ประกอบกับ
ในปจจุบันยังมิไดมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือมีขอบังคับใดที่เปนการกําหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงาม แมโจทกผูไดรับความเสียหายจะดําเนินการฟองเรียกคาเสียหายจากผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงามตามขั้นตอนความเสียหายแลวโจทกก็ยังมิไดรับคาเสียหายตามสมควร
ดังนั้น เพื่อชวยลดภาระความเสี่ยงจากการถูกฟองรองของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามและ
เพื่อชวย ใหผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายจากการทําละเมิดของ
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม มาตรการหนึ่งซึ่งสามารถนํามาลดความเสี่ยงจากการถูกฟองรองของ
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามและบรรเทาความเสียหายแกผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายคือ
การนําเอาระบบประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามมาเปนมาตรการ เพื่อใชกับ
ผูประกอบวิชาศัลยแพทยเสริมความงามโดยใหผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามทําประกันภัย
โดยใหมีมาตรการทางกฎหมายบังคับใหผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามทําประกันภัย
แตใหอยูในรูปแบบสมาคมเปนสวัสดิการโดยใหผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามจายเบี้ยประกันใหแก
สมาคม สมาคมนําเบี้ยประกันที่ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามให ไปจัดตั้งเปนกองทุนชวยเหลือ
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามการทําระบบนี้มีผลดีกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
โดยไมตองจายเบี้ยประกันแพงเทากับจายใหกับบริษัทประกันภัย โดยใหผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
ความงามตองจายเบี้ยประกันเขากองทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปจายใหกับผูใชบริการที่ไดรับ ความเสียหายจาก
การกระทําของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม เพื่อเปนการแบงเบาภาระใหกับผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงาม เพราะกองทุนดังกลาวจะอยูในรูปแบบสวัสดิการดังนั้นเบี้ยประกันภัยที่จายจะถูกจาย
ใหกับบริษัทประกัน ซึ่งการประกันภัยในรูปแบบนี้จะมีความเหมาะสมมากกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทย
เสริมความงามในประเทศไทย

คําสําคัญ : การประกันภัยความรับผิด วิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
ABSTRACT
This thesis has studied about “Plastic surgeons liability insurance” by comparing with the plastic
surgeon insurance law of foreign country. The purpose of this thesis is to study the important problem relating
to the plastic surgeon practices that make the patients injured. As a consequence, the injured patients bring a
case to claim an amount of damages against the plastic surgeons which make a lot of burden to them. For this
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reason, this thesis aims to analyze the problem so as to find the legal measure for solving it effectively in the
present time and to take the appropriate legal measure to cope with the future problem.
This thesis examines from the civil code book 2 regarding torts, book 3 title 20 in respect of insurance,
the civil procedure code, the criminal code, Act on Liability for Wrongful Act of Officials, B.E. 2539,
Insurance Against Loss Act, B.E. 2535, Medical profession act B.E. 2525, Regulation of medical council
concerning professional ethic B.E. 2526 and Act on controlling practitioner of the art of healing. From the
studying, it is found as follows,
At the present, the patients realize about their right, so it is often possible to have litigation for claiming
compensation when the patient got injured by the malpractice of the plastic surgeons.
In other countries, the patients who got damaged filed much more lawsuit to claim damages against the
plastic surgeon. From now on, there is the probability that a number of the plastic surgeons are increasingly
prosecuted to pay damages in Thailand.
As per research, it found that there is no liability insurance of plastic surgeon in Thailand. Thus, when
the patients file a lawsuit on ground of tort with negligent or reckless of the plastic surgeon practices, the
patients (the plaintiffs) have a burden of proof under the civil procedure code, section 84. That may be difficult
in proving the plastic surgeon’s fault. Also, no act or regulation sets the standard of the plastic surgeon practice.
Whereupon, the plaintiffs filed a lawsuit to claim damages against the plastic surgeons under the legal process,
still, they may not get fair compensation.
Therefore, to minimize the risk from being sued and help the injured patients get alleviated. One of the
measures to mitigate the risk of the plastic surgeons is to use the liability insurance system.
To set the legal measure by mandating the plastic surgeons make insurance in form of the welfare
association, the plastic surgeons are responsible for paying the premium to the association. After that, the
association spends this premium establishing the fund for helping the plastic surgeons. This system has a
benefit to the plastic surgeons because they do not have to pay the premium as much as they have to pay to the
insurance company, due to the fact that this association is characterized in the welfare form. This association
which received the premium by the plastic surgeons, have a duty to recover the damages to the patients who got
injured instead of the plastic surgeons. This technique is to relieve of their obligation to compensate the injured
patients.That is why; this kind of the insurance is suitable for the plastic surgeons in Thailand.

KEYWORDS: Liability insurance, Plastic surgeons
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันมนุษยใหความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามกับรางกายของตนเองมากขึ้นกวาในอดีต
ที่ผานมา ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง แตสวนใหญผูหญิงมักจะใหความสําคัญในเรื่องรูปรางหนาตาตนเอง
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มากกวาผูชาย จึงทําใหผูหญิงสวนใหญหันไปพึ่งพาผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม เพื่อให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามรูปราง หนาตา ของตนเองกันมากขึ้น จะเห็นไดจากในปจจุบันนี้ การทําศัลยกรรม
เสริมความงามเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมอยางมาก ทั้งศิลปนดารา นักรอง และคนทั่วไป ตางกันไปพึ่งพา
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม ไมวาจะเปนผาตัดเสริมหนาอก เสริมจมูก กรีดตา ทําคางเพื่อใหสวย
สมใจขึ้น ซึ่งผล ที่ตามมาหลายครั้งไมเปนอยางที่คาดหวัง บางรายถึงขั้นฟองรองเปนคดีความกับผูประกอบ
วิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามที่ผาตัดทําศัลยกรรมเสริมความงาม เชน การที่ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทย
เสริมความงามดูดไขมันแลวผูใชบริการไดรับอันตรายถึงชีวิต การฉีดซิลิโคนบนใบหนาแลวเกิดการผิดรูปที่
ใบหนา การทําศัลยกรรมเสริมจมูก แลวเกิดขอผิดพลาดทําใหจมูกมีรอยบุมลักษณะคลายจมูกแหวง หรือดูด
ไขมันแลวเสียชีวิต
จากตัวอยางหลายตัวอยางที่กลาวมาเปนผลเนื่องมาจากการที่ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
ไดทําศัลยกรรมเสริมความงามแลวเกิดการผิดพลาดทําใหผูใชบริการไดรับความเสียหายทั้งทางรางกายและจิตใจ
ผูใชบริการมีการฟองรองใหผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามรับผิดชอบและชดใชคาสินไหมทดแทน
มากขึ้นเนื่องจากผูใชบริการเขาใจถึงสิทธิของตนเองจากการที่ไดรับความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของ
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามมากกวาที่ผานมา
เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองความเสี่ยงของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทย
เสริมความงามในเรื่องภาระการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามไวโดยเฉพาะ จะมีก็เพียงแตกฎหมายที่ใหความคุมครองเพียง
อยางเดียว คือ บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดแตก็เปนการบัญญัติไวอยางกวางๆ
ซึ่งในการพิสูจนความผิดในทางละเมิดนี้ ตามหลักกฎหมายแลวโจทกหรือผูเสียหายจะตองเปนผูพิสูจนในศาลให
เห็นวาผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามจงใจหรือประมาทเลินเลออยางไร ยากตอการพิสูจน
ซึ่งนอกจากในเรื่องภาระการพิสูจนแลว ประเด็นในเรื่องของจํานวนเงินคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนเพื่อ
การชดใชเยียวยาบรรเทาผลรายจากปญหาการกระทําของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามก็เชนกัน
เพราะผลเสียที่ไดรับนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตและรางกาย ซึ่งยากที่จะตีราคาออกมาเปนตัวเงินได
ทั้งนี้ เนื่องจากการใหบริการดานศัลยกรรมเสริมความงามไดขยายตัวของระบบบริหารเชิงธุรกิจและ
อิทธิพลในสวนของการประชาสัมพันธทําใหมีความนิยมในการทําศัลยกรรมเสริมความงามเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทําใหศัลยแพทยในสวนของทางภาครัฐมีไมเพียงพอและผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามนิยม
จะหารายไดโดยการทํางานในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น หรือมีการเปดคลินิกเปนของตนเอง ฝายผูใชบริการเอง
ก็คาดหวังไวสูง เมื่อผลที่เกิดขึ้นไมเปนตามที่คาดหวังของผูใชบริการ โอกาสที่จะถูกฟองใหตองรับผิดก็มีมาก
ดวยเชนกัน ดังนั้น จึงสมควรที่จะศึกษาถึงการกําหนดใหมีกฎหมายประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงาม โดยวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางหามาตรการใหมีประกันภัยความรับผิด
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม ภายใตระบบกองทุนหรือมีมาตรการทางกฎหมายประกันภัย
ความเสี่ยงของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม ทั้งนี้ เพื่อใหธุรกิจบริการดานศัลยกรรมเสริม
ความงามสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการที่มาพึ่งพาผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามเพื่อ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม รูปรางหนาตาของตนเองและที่สําคัญเพื่อเปนการแบงเบาภาระในความเสี่ยงที่จะตอง
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ชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยกําหนดใหมีการประกันภัยภายใตระบบกองทุนประกันภัย หรือเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของสังคมและเปนธรรมใหความคุมครองตอผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
ความงาม ตลอดจนผูใชบริการเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสังคมใหมากที่สุด

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา แนวคิดของการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทย
เสริมความงาม
2 เพื่อศึกษาถึงความรับผิดตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามที่กระทําให
ผูใชบริการไดรับความเสียหายจากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
3 เพื่อศึกษาถึงการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามรวมถึงหลักกฎหมาย
การประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามทั้งของไทยและตางประเทศ
4 เพื่อศึกษาปญหาและ อุปสรรคของการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
ความงาม
5 เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายการประกันภัยความรับผิด
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม

3. ขอบเขตการวิจัย
วิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนศึกษาถึงการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
เนื่องจากการที่ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามทําการศัลยกรรมเสริมความงามใหกับผูใชบริการแลว
เกิดความผิดพลาด ทําใหผูใชบริการไดรับความเสียหายแลวเกิดเปนคดีความ ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทย
เสริมความงามตองชดใชคาเสียหายใหแกผูใชบริการเปนจํานวนมากทําใหตกเปนภาระของผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงามเปนอยางมาก โดยการศึกษาวิจัยนี้จะวิเคราะหจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 2 วาดวยละเมิดและบรรพ 3 ลักษณะ 20 วาดวยประกันภัย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2525 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 โดยจะศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ

4. วิธีดําเนินการวิธีวิจัย
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) ทั้งขอมูลภายในประเทศและขอมูลจาก
ตางประเทศ รวบรวมคนควาจากตัวบทกฎหมายหนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ ขอมูลที่ไดจากเครือขาย
อินเตอรเน็ตหรือเว็บไซต (website)ที่เกี่ยวของของไทยและตางประเทศ ตัวบทกฎหมายทั้งของไทยและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของ
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5. ผลการศึกษา
1. ปญหาเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
ปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทย เสริมความงามอยูหลายลักษณะ
เชน ความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางอาญา ความรับผิดทางวิชาชีพ ดังที่กลาวมาในบทตนๆ แลว
แตกฎหมายดังกลาวก็ไมเปนประโยชนเพียงพอกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามจากการถูกฟองรอง
เรียกคาเสียหายและไมเพียงพอแกการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการ เนื่องจากไมไดรับการชดใช
คาเสียหายในระยะเวลาอันสมควร และไมเปนการลดภาระความเสี่ยงของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความ
งามจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย
2. ปญหาเกี่ยวกับการใชกฎหมายละเมิด
ในการใชกฎหมายละเมิดมีประเด็นสําคัญของปญหาเรื่องภาระการพิสูจนในกรณีการกระทําผิดของ
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม คือ บทบัญญัติในเรื่องละเมิดทั่วไปที่มีอยูในมาตรา 420 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยความรับผิดของบุคคลในการกระทําของตนเองอยางกวางขวางครอบคลุม
การกระทําผิดเปนการทั่วไป แตก็ไมอาจเยียวยาใหแกบุคคลที่ไดรับความเสียหายใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่
ตองการได เนื่องจากมีขอบขายที่กวาง จึงทําใหยากแกการนําสืบเพื่อพิสูจนถึงความรับผิดและการชดใช
คาเสียหายใหแกผูใชบริการอีกทั้งยังไมมีบทบัญญัติความรับผิดเด็ดขาด โจทกหรือผูเสียหายจึงมีหนาที่ที่ตองนํา
สืบหรือภาระการพิสูจนที่จะตองนําสืบ เพื่อใหศาลเห็นหรือเชื่อวาจําเลยไดกระทําดวยความจงใจหรือประมาท
เลินเลอ และโจทกไดรับความเสียหายจากการกระทําดังกลาว ทั้งนี้เปนไปตามหลักการพิสูจนทั่วไปตามมาตรา
84 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่เรียกวา “ผูใดกลาวอาง ผูนั้นนําสืบ” (วิฑูรย อึ้งประพันธ :
61-67)
3. ปญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย
เนื่องจากประเทศไทยยังไมเคยมีการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
และบริษัทประกันภัยตาง ๆ ในประเทศไทยก็ยังไมเคยรับประกันภัยผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
แตอยางใด เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามจึงไมเคยมี
การกําหนดไววาควรมีลักษณะอยางไร
4. ปญหาเกี่ยวกับการนําระบบประกันภัยความรับผิดมาใชผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
สําหรับในประเทศไทยไมมีบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงามเปนการเฉพาะ

6. บทสรุป
ในปจจุบันมนุษยใหความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามกับรางกายของตนเองมากขึ้นกวาในอดีต
ที่ผานมา ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง แตสวนใหญผูหญิงมักจะใหความสําคัญในเรื่องของรูปรางหนาตาตนเอง
มากกวาผูชาย จึงทําใหผูหญิงสวนใหญหันไปพึ่งพา ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม เพื่อให
ทําศัลยกรรมเสริมความงามรูปรางหนาตาของตนเองกันมากขึ้น จะเห็นไดจากในปจจุบันนี้ การทําศัลยกรรม
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เสริมความงามถือเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทั้งศิลปน ดารา นักรอง และคนทั่วไป ตางกันไป
พึ่งพา ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม ไมวาจะเปนผาตัดเสริมหนาอก เสริมจมูก กรีดตา ทําคาง ตัด
กราม เพื่อใหตนเองสวยสมใจขึ้นผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามจึงตองเปนผูที่มีความชํานาญเฉพาะ
ดานศัลยกรรมเสริมความงามโดยเฉพาะ และเปนผูที่ตองใชความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพเปนอยางมาก
เพราะการผาตัดศัลยกรรมเสริมความงามในแตละครั้งใหกับผูใชบริการเปนการกระทําตอรางกายมนุษย ซึ่งหากมี
การผิดพลาดเกิดขึ้นผลเสียที่ตามมาอยางมากมายจนในบางครั้งศัลยแพทยเสริมความงามไมสามารถชดใชคา
สินไหมทดแทนใหกับผูใชบริการไดมากเทากับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการและหากเกิดความผิดพลาด
ซึ่งทําใหเปนผลเสียแกผูใชบริการ ผูใชบริการก็ชอบที่จะฟองรองดําเนินคดีเพื่อเรียกคาเสียหายจากผูประกอบ
วิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม ทําใหผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม ตองตกอยูในภาวะที่เสี่ยง
ทุกครั้งที่ทําการผาตัดศัลยกรรมเสริมความงาม หรือในทางการแพทยเรียกวาการทําเวชปฏิบัติ ซึ่งการฟองรองให
ชดใชคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นนั้น เปนการดําเนินคดีในทางแพงในความผิดฐานละเมิด ซึ่งจะตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทน แตการฟองรองในทางแพงผูเสียหายเปนโจทกยอมมีภาระการพิสูจน หากพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 84 ซึ่งมีความยุงยากและเปนภาระของผูใชบริการที่จะตองนําสืบให
ศาลเห็นถึงความประมาทเลินเลอของศัลยแพทยเสริมความงามดังที่กลาวมาในบทขางตน
จากเหตุผลดังกลาว มาตรการที่จะนํามาใชกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม คือ การนํา
ประกันภัยความรับผิดวิชาชีพโดยเฉพาะมาใชกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามในประเทศไทย
เหมือนอยางในตางประเทศ ซึ่งจะทําใหทั้งสองฝายไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดีแตอยางใด
และผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามก็มิตองรับภาระในการชดใชคาสินไหมทดแทน เพราะกองทุน
ประกันจะเปนผูชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายจากการทําศัลยกรรมเสริม
ความงามของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม อันก็จะกอใหเกิดประโยชนแกทุกฝายเปนอยางยิ่ง

7. ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดใหมีการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
หากมีการนําการประกันภัยความรับผิดวิชาชีพโดยเฉพาะมาใชกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
ความงามในประเทศไทยเหมือนอยางเชนในตางประเทศก็จะมิตองเสียเวลาและคาใชจายที่จะตองมาพิสูจน
และผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามก็มิตองมีภาระในการชดใชคาสินไหมทดแทนเพราะสมาคมหรือ
กองทุนประกันภัย จะเปนผูชดใชคาสินไหมแทนใหกับผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายจากการทําศัลยกรรม
เสริมความงามของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
2. ควรกําหนดใหมีการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามแทนการใช
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะละเมิด
ในเรื่องภาระการพิสูจนของโจทกที่จะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาจําเลยกระทําความผิดอะไรกับโจทกบาง
นั้นจะเห็นไดวาทําใหเปนการเสียเวลาและเปนการยุงยากมากทําใหเปนภาระกับโจทกเปนอยางมากหากมีการนํา
การประกันภัยความรับผิดวิชาชีพโดยเฉพาะมาใชกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามในประเทศ
อยางเชนในตางประเทศก็จะไมตองเสียเวลาและคาใชจายที่จะตองมาพิสูจน ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริม
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ความงาม ก็ไมตองมีภาระในการชดใชคาสินไหมทดแทน เพราะสมาคมหรือกองทุนประกันจะเปนผูชดใช
คาเสียหายใหกับผูใชบริการที่ไดรับความเสียหายจากการทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงามซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
3. กําหนดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามที่
เปนธรรม
เนื่องจากประเทศไทยยังไมเคยมีการประกันภัยความรับผิดผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
แตอยางใด เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม จึงไมเคยมี
การกําหนดไววาควรมีลักษณะอยางไรหากนําเอาแบบอยางเงื่อนไขกรมธรรมของตางประเทศอยาง เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในขอที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาเปนแนวทางหรือหลักเกณฑในการชดใชคาเสียหายจากกองทุน
ตาง ๆ เชน ประเทศอังกฤษ ฟนแลนดมาเปนแนวทาง เพื่อนํามาปรับใชกับการประกันภัยความรับผิดของ
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามไดก็จะเหมาะสมและเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
ศัลยแพทยเสริมความงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองเปนเงื่อนไขที่เปนธรรม แกผูเอาประกันภัยหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งไดรับความเสียหาย
4. ควรกําหนดการนําระบบประกันภัยความรับผิดมาใชกับผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงาม
คนไทยไมนิยมที่จะทําประกันภัยเพราะเนื่องจากไมมั่นใจในบริษัทประกันภัยและเปนการเสียเงินโดยเปลา
ประโยชนในการจายเบี้ยประกันหากไมมีเหตุใด ๆ เกิดขึ้น จึงเห็นควรนําระบบประกันภัยภาคบังคับ
(Compulsory Insurance) มาเปนแนวทางในการทําประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามใน
ประเทศไทยเพราะในตางประเทศบังคับใหแพทยทุกสาขาและผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ซึ่งรวมถึง
ผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามทําประกันภัยอยางเชนในตางประเทศกําหนดใหโรงพยาบาลตองทํา
ประกันใหแกแพทยทุกสาขา และกําหนดเงื่อนไขใหแพทยทุกสาขาซึ่งรวมถึงผูประกอบวิชาชีพศัลยแพทย
เสริมความงามแตใหอยูในรูปของระบบสมาคมมีกองทุนชวยเหลือแบบเปนสวัสดิการ เพราะจะทําใหผูประกอบ
วิชาชีพศัลยแพทยเสริมความงามจายคาเบี้ยประกันนอยกวาการจายคาเบี้ยประกันใหกับบริษัทประกันภัย
เหมือนอยางในตางประเทศมาใชบังคับ
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CASE STUDY ON EXCISE TAX COLLECTION ON SHARING INCOME OF
TOT CORPORATION PLC.
เพ็ญนภา ชูพงษ
กรรมการผูจัดการ บริษัท สมารทโกล 35 จํากัด
E-mail : smart_goal @ yahoo.com
บทคัดยอ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีวัตถุประสงคดําเนินการในกิจการโทรศัพทและโทรคมนาคมเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชนอันเปนกิจการ
สาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ. ศ. 2497 ซึ่งแตเดิมไดรับสิทธิใน
การยกเวนจากการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 19 แตเมื่อไดแปรรูปมาเปน บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ. ศ. 2542 สิทธิประโยชนและขอยกเวนตางๆ คงมีผลใชบังคับ
ตอไป โดยบริษัทมีฐานะอยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 26
ตอมาไดมีการแปรรูปจากกิจการของรัฐมาเปนบริษัทจํากัดในภาคเอกชนตามแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อเปดการแขงขันเสรีใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 การแปรรูปเปนบริษัทเอกชนดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตามมาของสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมหรือ
สัญญารวมการงานและการลงทุนในกิจการโทรคมนาคมกับผูประกอบการเอกชน อีกทั้ง จะตองเสียสิทธิตางๆ
ที่กอนแปรรูปนั้นไดรับยกเวนจากรัฐบาลหลายประการ รวมตลอดทั้งมีการแปลงสัญญาสัมปทานมาเปนรูปของ
ภาษีสรรพสามิตทําใหเกิดผลกระทบกับรายไดของบริษัท ถึงแมจะแปรรูปมาแลวก็ตามแตก็ยังเปนของรัฐอยู
เพราะรัฐบาลถือหุน 100 เปอรเซ็นต รายไดคาสัมปทานที่จะตองไดรับเปนรายเดือนลดหรือหายไปเพราะตองจาย
แทนบริษัทฯผูรับสัมปทาน
จากการวิเคราะหการแปลงสัญญาสัมปทานมาเปนภาษีสรรพสามิต สงผลกระทบตอสวนแบงรายไดของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนของรัฐ รวมตลอดทั้งเปนการกีดกันการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาแขงขัน ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานผูไดรับสัมปทานมีหนาที่ชําระคา
สัมปทานโดยจะตองแบงสวนแบงรายไดใหแกรัฐ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาสัมปทาน แตเมื่อมี
การออกกําหนดภาษีสรรพสามิตแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ. ศ . 2527 ในกิจการ
โทรคมนาคม โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ. ศ . 2546 ใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
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ผูใหสัมปทานชําระภาษีสรรพสามิตแทนผูรับสัมปทาน ซึ่งไมมีหลักกฎหมายที่บัญญัติ ผูใหสัมปทานตองชําระ
ภาษีแทนผูรับสัมปทาน จึงทําใหรายไดที่จะตองไดรับตามสัญญาสัมปทานลดลง ทั้งยังเปนการลดฐานะ
ของบริษัทของรัฐที่ดําเนินการบริการสาธารณะใหเสมอหรือต่ํากวาบริษัทที่เขามารวมกิจการ หรือผูประกอบการ
รายใหม เพราะการแปรรูปเปนบริษัทดังกลาวตองถูกแปรสภาพจากผูกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมมาเปน
ผูประกอบการเชนเดียวกับผูประกอบการรายอื่น แตสัญญาสัมปทานที่มีอยูเดิมก็คงตองดําเนินตอไป จนกวาจะ
สิ้นสุดอายุของสัญญาสัมปทาน

คําสําคัญ : การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ภาษีสรรพสามิต
ABSTRACT
TOT Public Company Limited (TOT) is the Formerly state enterprise under the Ministry of Transport
and Communication (MOTC),known as the Telephone Organization of Thailand. The objectives of TOT are to
operate telephone and telecommunication services in the public interest. According to the act of the telephon
organization of Thailand B.E. 2497, TOT is eligible for income tax excmption under the Revenue Code
Section19. However , when TOT was corporatised into a public company under The Statc Enterprise
Corporatisation Act B.E. 2542 (1999) , the rights and exception under the Act have been continued. It is still a
state enterprise in accordance with the Act Section 26.
According to the Telecommunicstion Master Plan, the transformation TOT into a TOT Company
Limited was undertaken to encourage fair competition, to conform to an intention of the Constitution of The
Kingdom of Thailand B.E.2540. Due to the corporatization of TOT, the concession agreements have
consequences for private concessionaires. They lose their exception ritghts existence before the transformation.
In addition,the concession agreement conversion,in part of replacing revenue-sharing payments from private
operators with an excise tax, affects to TOT ’s revenue. Although TOT is corporatized into public company, It
is still a state-owned enterprise because all its shares are owned by the Ninistry of Finance. The concession fees
of TOT decrease because it has to pay for private operators.
When analyzing the replacing concession fees with an excise tax, this affects to the revenue sharing of
TOT. It also impedes the newcomers in the telecommunication market . According to terms and conditions of
concession fees in form of revcnue sharing for the concession period. However, when there were Royal
proclamation Amending Excise Tax Tariff Act (No. 4) B.E.2546, and royal proclamation Amending Excise Tax
Act, B.E. 2527, B.E. 2546, resulting from the consecutive cabinet resolution in B.E. 2546. These resolutions
approved the regulation in the matter of collection of excise tax on telecommunication service. Under this
regulation, TOT had to pay excise tax for concessionaires, no law principle regulated in this case. This
resulted in a decrease in TOT’s concession fees. This downgrades the company, a state enterprise that grants
concession to private operators or newcomers, because TOT, a telecommunication regulator, is transformed
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into private operator, such as other private operators. However, the original concession agreement still
continues until the end of a concession period.
KEYWORD : Privatization excise tax

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากเดิมบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แปรรูปจากองคกรของภาครัฐไปสูการเปนบริษัทจํากัดใน
ภาคเอกชนโดยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ. ศ. 2542 ไดกอใหเกิดผลกระทบตามมาของสัญญาสัมปทาน
โทรคมนาคมหรือสัญญารวมการงานและการลงทุนในบริการโทรคมนาคมกับผูประกอบการเอกชน เพราะสัญญา
ไดกําหนดใหมีการแบงสวนแบงรายไดตลอดอายุของสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษตาง ๆ ที่ผูประกอบการ
ไดรับจากรัฐ เชน สิทธิในการประกอบการกอน สิทธิผูกขาดในการประกอบการในชวงหนึ่ง สิทธิในการไดรับ
คลื่นความถี่และเลขหมายโทรคมนาคมโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ แตดวยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจโทรคมนาคมที่กําหนดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม จึงมีการเปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถเขา
มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดใหมีการเชื่อมโยงโครงขายโทรคมนาคมได แตสถานะของ
สัญญาสัมปทานเดิมยังคงผูกพันอยูไมเปลี่ยนแปลงจนกวาจะสิ้นอายุสัญญา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ. ศ. 2546 ไดมีการดําเนินการใหเกิดการแปลงสัญญาสัมปทานที่
ยังไมสิ้นอายุสัญญาไปเปนภาษีสรรพสามิต ทําใหสงผลกระทบตอบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในดานนโยบาย
และการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมในการเปลี่ยนสวนแบงรายไดอันเกิดจากภาษีสรรพสามิตกิจการ
โทรคมนาคม อีกทั้ง เปนการกีดกันผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพราะผูประกอบการรายใหมตองชําระภาษี
สรรพสามิตทั้ง ๆ ที่ ยังไมเคยไดสิทธิประโยชนใดๆ ในระบบสัมปทานกอนหนานี้ หากเทียบกับผูรับสัมปทาน
รายเดิมที่เคยไดรับสิทธิประโยชนกอนหนานั้น
ดังนั้น การหาทางออกบนหลักการและสมมติฐานพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ในเรื่องผลประโยชนของชาติ หมายถึงผลประโยชนสาธารณะกอนอื่นใด โดยการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เพื่อตองการใหยกเลิกพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิตแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ. ศ . 2527 ในกิจการโทรคมนาคม ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ. ศ. 2546
โดยเปนการทําลายหลักการขั้นตอนในการดําเนินการและบริหารสัญญาสัมปทานตามพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ. ศ. 2535 ในขณะที่สัญญาสัมปทานยังอยู

2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาการแขงขันไมเปนธรรมในธุรกิจโทรคมนาคม กรณี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อันเกิดจากการแปลงสัญญาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิต
2.เพื่อศึกษาวิเคราะหเนื้อหาและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน
3.เพื่อศึกษาคนหาหลักกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูความเปนธรรมที่ใชกับการแปลงสัญญาสัมปทาน
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3.สมมติฐานของการวิจัย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแปลงสัญญาสัมปทานมาเปนภาษีสรรพสามิต โดยเฉพาะสาเหตุที่ตองแปลง
สัญญาสัมปทาน เนื้อหาเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน ที่ทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคม

4.ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงสาเหตุและเหตุผลของการแปลงสัญญาสัมปทาน โดยพิจารณาจากโครงสราง
กิจการโทรคมนาคมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันเสรี ตลอดจนวิเคราะหปญหาขอโตแยงตางๆ
ที่เกี่ยวของกับที่สัญญาสัมปทาน รวมถึงผลกระทบตอรายไดที่เปนคาตอบแทนของรัฐ ซึ่งมุงเนนศึกษาสัญญา
สัมปทานกิจการโทรศัพทพื้นฐาน รวมถึงวิเคราะหปญหาหลักเกณฑและขั้นตอนของกฎหมายที่ใชในการแปลง
สัญญาสัมปทาน

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาขอมูลจาก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ หนังสือตําราวิทยานิพนธ รายงานวิจัย

6. ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพราะมีเหตุจูงใจเพื่อชี้ถึงประเด็นที่มาของปญหาการแปรสัญญาสัมปทานเปนภาษี
สรรพสามิตที่ทําใหเกิดผลกระทบของการแปลงสวนแบงรายไดภาษีสรรพสามิต ซึ่งทําใหเกิดปญหากับบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) จนสงผลไปถึงขอพิพาทที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน ที่เขามามีสวนรวมลงทุนในลักษณะสัญญา
รวมการงานและการลงทุน สัญญาสัมปทานโทรคมนาคม คือ สัญญาที่รัฐไดใหสิทธิพิเศษแกเอกชนเขามา
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมตาง ๆ คูสัญญาจะตองไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน ตองเอื้อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและตอประชาชน และตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงการแขงขันใหมี
ผูประกอบการเพิ่มขึ้นเพื่อลดการผูกขาด แตที่ผานมากลุมทุนโทรคมนาคมในประเทศไทยพยายามผลักดันใหมี
การแกไขสัญญาในทิศทางที่ตนจะไดประโยชนมหาศาลมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเรียกรองที่จะไมจาย
คาสัมปทาน จนเมื่อพุทธศักราช 2549 ผูรับสัมปทานทุกรายมิไดชําระคาสัมปทานอยางตอเนื่อง ทั้งๆ ที่สัญญา
สวนใหญยังมีอายุตอไปเกินกวา 10 ป
การที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม ในวันที่ 28 มกราคม
พ. ศ. 2546 ใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในโทรศัพทพื้นฐานในอัตรารอยละ 2 โทรศัพทเคลื่อนที่ในอัตรารอยละ 10
ใหเอกชนหักภาษีที่เสียจากสวนแบงรายไดที่ตองสงใหรัฐวิสาหกิจ และวันที่ 11 กุมภาพันธ พ. ศ. 2546
คณะรัฐมนตรีมีมติใหรัฐวิสาหกิจตองเสียภาษีแทนเอกชน ยิ่งไปกวานั้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผูเปน
เจาของสัมปทานก็ตองเสียภาษีสรรพสามิตเชนกันกับบริษัทเอกชนผูรับสัมปทาน
นั่นคือที่มาของการแปรสัญญาสัมปทานดวยการนําภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคมมาใช โดยอางถึง
ความจําเปนวา ภาษีเปนสิ่งที่ตองจัดเก็บจากผูประกอบการทุกรายในอัตราเดียวกัน ไมวาผูประกอบการรายใหมจะ
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เคยไดสิทธิพิเศษเหมือนรายเดิมหรือไมก็ตาม
ซึ่งเมื่อวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา กรอบและทิศทางของการแปลงสัญญาดังกลาวแลว
ยอมสงผลกระทบในดานนโยบายและการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมดวยกัน 2 ประการ
ประการแรก คือ ดานกฎหมายเพราะการเปลี่ยนสวนแบงรายไดเปนภาษีสรรพสามิตนั้น เปนการเปลี่ยน
ขอกําหนดตามสัญญา ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายไปแลว
ประการที่สอง การเปลี่ยนสวนแบงรายไดเปนภาษีสรรพสามิต สงผลกระทบกับผูประกอบการรายใหมที่
จะเขามาขอรับใบอนุญาต จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ตองจายภาษีในอัตราเดียวกัน
ทั้ง ๆ ที่รายใหมไมเคยไดรับสิทธิพิเศษใดๆ เลย ขณะที่ผูรับสัมปทานรายเดิมไดรับสิทธิการดําเนินธุรกิจอยูกอน
หนามีฐานลูกคาอยูแลว จึงปดโอกาสที่ผูประกอบการรายใหมไมสามารถแขงขัน
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมุงที่จะดําเนินการกับสินคาฟุมเฟอย เชน บุหรี่ เหลา
รถยนตนําเขา และสถานบริการบันเทิง เพราะรัฐไมตองการสงเสิรมสินคาและบริการประเภทดังกลาว แตธุรกิจ
โทรคมนาคมเปนบริการที่จําเปนสําหรับประชาชน และการพัฒนาประเทศ เมื่อมีการแปลงสัญญาสัมปทานเปน
ภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้นไดบั่นทอนสถานะภาพทางบัญชีของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และเกิดความไมเปน
ธรรมในการแขงขัน อีกทั้ง อาจเปนการเอื้อประโยชนใหกับบริษัทเอกชนคูสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อบริษัท
เอกชนมีอํานาจเหนือตลาดอยางสมบูรณ เพราะขาดการแขงขันที่ควรจะเปนทั้งดานราคาและคุณภาพ ผูรับภาระ
คาบริการเพิ่มขึ้นก็คือ ประชาชน
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ ไดสรางความเสียหายกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ เพราะมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ. ศ. 2546 ออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 4) 2546 และพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ. 2527 ซึ่งเปน
การไปเปลี่ยนโครงสรางทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจเดิมในสัญญาสัมปทาน โดยอางเรื่อง การคาเสรีเพื่อใหเกิดความ
เทาเทียมกัน ทําใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นั้นตกอยูในฐานะเสียเปรียบ เพราะแตเดิมคาสัมปทานที่บริษัท
ผูรับสัมปทานตองชําระเต็มจํานวน คือ รอยละ 25 เมื่อออกพระราชกําหนดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตคาสัมปทาน
สวนหนึ่งถูกแปลงเปนภาษีสรรพสามิตรอยละ 10 เปอรเซ็นต อีก 1 เปอรเซ็นต ถูกแปลงเปนภาษีบํารุงทองถิ่น
เสร็จแลวนําสงกรมสรรพสามิต และสงกระทรวงการคลัง สวนอีก 14 เปอรเซ็นต บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ตองนําสง 11 เปอรเซ็นตเชนเดียวกันกับบริษัทผูรับสัมปทาน เทากับไดรับเงินเขาสูองคกรจริงๆ เพียง 3
เปอรเซ็นตเทานั้น
รัฐบาลในขณะนั้นจึงถูกสาธารณชนและนักวิชาการตอตานอยางรุนแรง และมองวา เปนการคอรัปชั่น
เชิงนโยบายที่กลับกลายเปนผลประโยชนทับซอน เพราะโดยหลักการแลว การที่จะออกพระราชกําหนดตาม
บทบัญญัติของกฎหมายนั้น จะตองใชเฉพาะกรณีที่เรงดวนฉุกเฉินเทานั้น เชน เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ปองปดภัย
พิบัติสาธารณะ ที่สําคัญ การออกกฎหมายที่เปนมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนั้น รัฐบาลไดใชวิธีออกพวงการกําหนด
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมโดยออกพวงกับภาษีกิจการบันเทิง อาบอบนวด แขงมา ซึ่งกิจการ
เหลานี้ไมมีความจําเปนตอการครองชีพของประชาชน
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ตลอดเวลาที่ผานมาในสังคมไทยตั้งแตเริ่มมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมา
โดยตลอดนั่นคือ การทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ เนื่องจากอํานาจในการปกครองประเทศมักตกอยูในมือกลุมผูมีอํานาจ
เพียงไมกี่กลุมที่มีผลประโยชนซึ่งกันและกัน ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นไดสงผลกระทบดานลบตอประเทศชาติ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผลรายอยางชัดเจนคือ การตัดโอกาสที่จะนําเงินเขารัฐ ซึ่งสามารถเปน
เงินงบประมาณไปลงทุนและใชจายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่รัฐ
โดยกระทรวงการคลังยังคงถือหุน 100 เปอรเซ็นตนั้น ถือเปนองคกรที่เปนพันธกิจของรัฐเกี่ยวของกับความมั่นคง
ของชาติและความผาสุกของประชาชน เปนพันธกิจที่ตองรับผิดชอบประชาชนในเรื่องการใหบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานตอประชาชนผูเสียภาษี เพราะรัฐมีหนาที่ในการใหบริการราคาถูก หรือขาดทุน ซึ่งถือเปน
การคืนภาษีใหกับประชาชน รัฐวิสาหกิจของทุกประเทศเกิดขึ้นมาเพื่อบริการและอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน โดยเฉพาะกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน อันเนื่องจากเปนการลงทุนสูง เอกชนทําไดยาก หรือทําแลว
ก็ตองคิดราคาคาบริการแพงเพื่อเอาทุนกลับคืนมา และการที่รัฐนําเงินภาษีอากรของประชาชนมาลงทุน จึงเปน
การชอบธรรมอยางยิ่งที่จะตองคิดคาบริการประชาชนในราคาถูก แมวาจะขาดทุนก็ตาม เพราะเงินที่ขาดทุนก็มา
จากภาษีของประชาชน เงินลงทุนก็มาจากภาษีอากรของประชาชน รัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจเปนเพียงผูทําหนาที่
จัดการ หรือเปนตัวการ
เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของผลกระทบที่มีผลของสัญญาสัมปทานแลวตองคํานึงถึงการใหบริการ
สาธารณะที่ตองดําเนินการดวยความโปรงใสและชอบธรรม โดยเฉพาะผลตอการประกอบกิจการในเรื่องของ
ผลประโยชนในดานตนทุนและกําไรของสวนแบงรายไดกับกิจการโทรคมนาคมธุรกิจบริการที่นับมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะการบริการสาธารณะเปนกิจการที่ดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก เพราะ
หัวใจสําคัญของ สัมปทานบริการสาธารณะจะวางอยูบนแนวความคิดของการจัดการบริการสาธารณะเปนหนาที่
ของผูรับสัมปทาน ขณะเดียวกัน ก็ตองดําเนินการบริการสาธารณะที่ดี นั่นคือวัตถุประสงคของสัมปทาน
จากสาเหตุที่มาของปญหาดังกลาวนี้จึงเกิดผลกระทบกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเรื่องการแปลง
สัญญาสัมปทานเปนภาษีสรรพมิต จนทําใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ถูกลดสถานะของความเปนรัฐวิสาหกิจ
ที่มีศักดิ์ศรีในดานของการใหสัมปทานที่เหนือกวาบริษัทธรรมดามาเสียภาษีสรรพสามิตในทํานองเดียวกับผูรับ
สัมปทาน จนทําใหกระทบกับสวนแบงรายไดของการแปลงสัญญาสัมปทาน
แมวา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2550 จะมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีของวันที่ 28 มกราคม
และวันที่ 11 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2546 ในรัฐบาลสมัยของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี
ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่ใหคูสัญญาภาคเอกชนนําคาภาษีสรรพสามิตไปหักออกจากสวนแบง
รายไดที่คูสัญญาภาคเอกชนตองนําสงใหคูสัญญาภาครัฐ และใหกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากบริการ
โทรคมนาคมในอัตรารอยละ 0 แลวก็ตาม แตก็ยังไมมีการแกไขปญหานี้อยางเบ็ดเสร็จถาวรดวยการยกเลิก
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรสามิต พ. ศ . 2546 เพื่อใหบริการโทรคมนาคม
เปนกิจการที่ไมเสียภาษีสรรพสามิตเชนเดิม เนื่องจาก การบริการโทรคมนาคมมิใชเปนสิ่งไมจําเปนตอการ
ครองชีพเหมือนอยางเชน สุรา หรือ อาบอบนวด หากแตเปนสิ่งที่ขาดมิไดในการยังชีพในยุคสังคมสารสนเทศ
และโทรคมนาคมยังเปนสิ่งที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเหมือนอยางเชน ยานยนตหรือน้ํามันเชื้อเพลิง หากแต
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กลับเปนสิ่งที่ชวยในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการเดินทางสัญจร และยังมีมาตรการอื่นที่
เหมาะสมกวาในการหารายไดเขารัฐแทนการเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม
จากกรณีภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมไดใหบทเรียนที่สําคัญกับทุกภาคสวนในสังคมไทย
ถึงการใชอํานาจทางกฎหมายที่ขาดการคํานึงถึงประโยชนที่ภาครัฐควรจะไดรับอยางเปนธรรม เพราะบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ถือเปนองคกรขนาดใหญและเปนกิจการของรัฐที่กอตั้งมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
พุทธศักราช 2497 และไดถูกแปลงสภาพเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พุทธศักราช 2545 นับวาเปนกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่อยูคปู ระเทศไทยและประชาชนคนไทยมาเปนระยะเวลานาน สมควรที่จะตองปกปอง
ผลประโยชน เพื่อยืนหยัดดําเนินการตามพันธกิจตอไป เพราะถาหากในอนาคต มีการการทุจริตคอรัปชั่นเชิง
นโยบายและปญหาความขัดแยงในผลประโยชนทับซอนของประโยชนสวนตนและประโยชนสาธารณะได
เพราะในปจจุบันนี้ การทุจริตคอรัปชั่นมีวิธีหลากหลายและสลับซับซอน จึงควรสรางบรรทัดฐานใหดําเนินการ
ดวยความโปรงใส ถูกตอง ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยยึดมั่นประโยชนของชาติเปนหลักและปองกันการ
แสวงหาผลประโยชนของกลุมบุคคลใด
ขณะที่ ประเด็นการแปลงเปนภาษีสรรพสามิตถูกสังคมวิพากษวา มุงหากําไรบนความทุกขยากของ
ประชานโดยใชสิทธิความเปนของรัฐ ก็จะทําใหหลักการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานของชาติหมดความหมาย
ลง แมวา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะมีการขับเคลื่อนกระบวนการตางๆ ในการดําเนินธุรกิจดาน
โทรคมนาคมเพื่อยกระดับการใหบริการ มีประสิทธิภาพและไดรับประโยชนอันพึงมีพึงได โดยการสะสางปญหา
และวางรากฐานระบบงานใหแข็งแกรงบนหลักนิติธรรมเพียงใดก็ตาม แตในความเปนจริงที่ยังมีภาษีกิจการ
โทรคมนาคมที่ยังคงมีมติคณะรัฐมนตรีใหยกเวนการเก็บเปน 0 เปอรเซ็นต เพราะยังไมมีการยกเลิกการเก็บภาษี
ดังกลาว จึงยังเปนเรื่องที่ไมนาไววางใจ เพราะอาจจะถูกนํากลับมาใชเพื่อดําเนินการไปสูผลประโยชนของ
กลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่ง ในอนาคตก็ได
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน และสรางรูปแบบ
การเรียนรูจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนจํานวน 5 แหง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คือ ผูจัดการโรงเรียนกวดวิชาภาคเหนือตอนบนโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 5 คน ผูปกครองของ
นักเรียนโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญจํานวน 15 คน และนักเรียนที่มาเรียนกวดวิชา โดยเลือกกลุมตัวอยาง
แบบบังเอิญจํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยหาคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน พบวาผูจัดการโรงเรียน
กวดวิชามีปญหาดานการจัดการโรงเรียนกวดวิชาในเรื่องการใชสื่อการสอนที่ขาดประสิทธิภาพในการใชงาน
อยางถูกตอง
2. สภาพความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ของ ผูปกครอง
สวนใหญมีความคิดเห็นวาพึงพอใจตอการจัดการโรงเรียนกวดวิชาในเกือบทุกดานยกเวนปญหาในเรื่องคาใชจาย
ในการเรียนพิเศษที่เพิ่มมากขึ้น สวนนักเรียนพบวามีความพึงพอใจในดานบุคลากรคือ อาจารยผูสอนมีชื่อเสียง
และนาเชื่อถือ และดานภาพลักษณของโรงเรียน คือมีสถิติของผูเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนจํานวน
3. การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดรูปแบบการสอน
2 รูปแบบคือรูปแบบการสอนผานสื่อวีดีทัศนโดยอาจารยที่มีชื่อเสียงที่เปนที่ยอมรับและคอมพิวเตอรเปนการเรียน
รายบุคคลเปนรูปแบบที่มีการบันทึกการสอนแกผูเรียนจํานวนมากโดยอาจารยที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ

คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ บริหารจัดการ โรงเรียนกวดวิชา
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study problems and satisfaction in administrative management of
tutorial schools in the Upper Northern provinces, and to create a model of learning management for 5 tutorial
schools in the Upper Northern provinces. Samples of this study were consisted of 5 directors of the tutorial
schools selected by purposive sampling and 15 parents and 327 students of the tutorial schools, selected by
accidental sampling.
The research tools were interview form and questionnaires. The data obtained were then grouped into
two; qualitative and quantitative. The qualitative data were analyzed by content analysis and descriptive
method. The quantitative were analyzed by using frequency, percentage, means, and standard deviations.
The research results were as followed:
1. The problems of administrative management of the tutorial school in the Upper Northern provinces
were the lack of efficient media and the proper way of using.
2. The satisfaction toward administrative management of the tutorial schools in the Upper Northern
provinces in parents opinions: the parents were satisfied with most aspects of the schools excepted the
increasing rate of school expenses. In students opinions; most students were satisfied with well-known and
reliable teachers of the school, the image of the school and the great number of students admitted in
universities.
3. The creation of learning management model of the tutorial schools were in two forms i.e. in groups
and individual. In groups, learning was through videos of famous and reliable teacher’s teaching. The individual
learning was through Computer Assisted Instruction.

KEYWORDS: Modal Development, Administration Management, Tutorial School
1. บทนํา : ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญเปนอยางมากที่สุดอยางหนึ่ง เพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความรู
ความสามารถในการดํารงชีวิต ตลอดจนสามารถนําเอาความรูเพื่อใชในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
การศึกษาจึงมีความสําคัญในฐานะที่เปนการศึกษาสําหรับบุคคลทุกคนเพื่อใหมีโอกาสในการเขารับการศึกษาได
อยางทั่วถึงเพียงพอตอการดํารงชีวิต ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานวา การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ มีหลักการเพื่อความเปน
เอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยคูกับสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชนโดยสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ,2544)
พอแมผูปกครองที่มีบตุ รหลานซึ่งอยูในชวงวัยเรียนตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงใหความสนใจและ
พยายามสนับสนุนใหบุตรหลานของตนไดเขารับการศึกษาจนถึงระดับสูงที่สุดและสามารถเขาเรียนในสถาบัน
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ระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนเปนพื้นฐานในการเลือกอาชีพที่มีความมั่นคงใน
อนาคตได ประกอบกับปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่สังกัดของรัฐและเอกชนตางพยายามผลักดัน
ใหนักเรียนสามารถสอบเขาสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นเพื่อสะทอนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแหงนั้นไดอยาง
ดี จึงทําใหนักเรียนมีความตื่นตัวและเอาใจใสตอการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนขนาดใหญที่มี
นักเรียนจํานวนมากและมีชื่อเสียง นักเรียนจะมีความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียนและผูปกครองเองก็มีสวนสนับสนุน
ใหบุตรหลานของตนหาโอกาสเพิ่มเติมความรูจากแหลงตางๆ มากขึ้น (สุพจน ภิญโญภัสสร,2545 หนา 1)
คานิยมในการเรียนพิเศษไดรับความสนใจมากขึ้นปจจุบัน โดยเฉพาะนักเรียนที่ตองการสอบคัดเลือกเขา
ตอในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง รวมถึงนักเรียนที่พัฒนาผลการเรียนของตนใหดีขึ้น นอกจากนี้อีกสวนหนึ่งยัง
เกิดจากความตองการของผูปกครองในการสนับสนุนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนของบุตรหลานอีกดวย
(เสาวลักษณ มาวงศ,2544 หนา 2) จากคานิยมดังกลาวจึงทําใหเกิดอาชีพหนึ่งที่เรียกวา “อาชีพการสอนพิเศษ”
จนพัฒนามาสูโรงเรียนกวดวิชาโดยมีครูเปนผูประกอบอาชีพการสอนในโรงเรียนกวดวิชามากขึ้นตามลําดับ
ซึ่งนับไดวาเปนอาชีพที่นาสนใจและมีบทบาทสําคัญในการศึกษาปจจุบันมากขึ้นในระบบการศึกษาไทย โดยอาจ
กลาวไดวา ผูเรียนแทบทุกคนและทุกระดับที่ตองการเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจําเปนตองเรียนกวดวิชาไมมากก็
นอยเชนกัน อาชีพการสอนพิเศษหรือโรงเรียนกวดวิชาในขณะนี้ไดมีการแขงขันที่กระจายไปทั่วประเทศเปน
อยางมาก เนื่องจากความตองการในการเรียนพิเศษที่มากขึ้น ทําใหเกิดอาชีพการสอนพิเศษและโรงเรียนกวดวิชา
ทั้งที่จดทะเบียนขออนุญาตอยางถูกตองและที่ยังไมไดขออนุญาตก็นับวามีอีกจํานวนมาก ซึ่งทําใหเกิดการแขงขัน
กันอยางสูงทั้งทางดานคุณภาพและบริการที่เกิดขึ้น และมีแนวโนมการขยายธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งครูผูสอน
จากโรงเรียนตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลทั่วไปไดทําการเปดสอนพิเศษหรือกวดวิชาอยางกวางขวาง
เพื่อเปนอาชีพเสริมมากขึ้น ดังนั้น จึงนับเปนจุดสนใจในการศึกษาถึงสภาพปญหาและความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชา จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยพิจารณาจากปจจัยดานตางๆ เพื่อนําไปสู
การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม ประกอบกับผูวิจัยมีความเกี่ยวของกับธุรกิจดานโรงเรียนกวดวิชาโดยตรงซึ่ง
สามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางใหเกิดประโยชนตลอดจนผูสนใจทั่วไปที่ตองการประกอบอาชีพโรงเรียน
กวดวิชาอยางมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
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1. กลุมตัวอยาง
1.1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางนักเรียนที่มาโรงเรียนโรงเรียนกวดวิชาในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธี
เปดตารางของ เฮนเดล ความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 327 คน จากกลุมประชากรประมาณ 2,243 คน
และกลุมตัวอยางที่เก็บไดใชวิธีการแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobility Sampling) โดยเลือกตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแยกเก็บตัวอยางเปนโรงเรียนกวดวิชาในภาคเหนือตอนบนที่ทําการสอน
มากกวา 5 ปขึ้นไป และมีจํานวนนักเรียนมากกวา 250 คนขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนโรงเรียน 5 โรงเรียน (เกียรติสุดา
ศรีสุข,2549 หนา 94 )
1.2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ผูปกครองโดยใชวิธีการเกณฑสัดสวนรอยละ 15 ของจํานวน
ผูปกครองทั้งหมดจํานวนประมาณ 100 คน โดยเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดจํานวน 15 คน
1.3 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูประกอบการหรือผูจัดการโรงเรียนกวดวิชา ในจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนที่เปดสอนเกินเวลา 5 ปและมีจํานวนนักเรียนมากกวา 250 คนขึ้นไป โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)ไดจํานวนโรงเรียน 5 โรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาใน
จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยใชสัมภาษณสําหรับผูประกอบอาชีพโรงเรียนกวดวิชาหรือผูจัดการประจําสาขา
2.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาใน
จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยใชสัมภาษณสําหรับผูปกครองนักเรียน
2.3 แบบสอบถามสภาพการเรียนและความความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาใน
จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยใชสอบถามสําหรับนักเรียน
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบอาชีพโรงเรียนกวดวิชาหรือผูจัดการประจําสาขาใน
ดานสภาพปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
และสังเคราะหสรุปรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
3.2 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูปกครองนักเรียนในดานความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
และสรุปแนวทางความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
3.3 ขอมูลที่ไดจากการสอบถามนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลสําหรับการนําเสนอโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)

4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของผูบริหาร
จากรวบรวมขอมูลโดยผานกระบวนการวิเคราะหไดขอคนพบเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารจัดการ
โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 ดาน คือ
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1.1 ดานเนื้อหาหลักสูตรโรงเรียนกวดวิชา
พบวา การจัดรายวิชาสําหรับการสอนของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนถูกกําหนดรูปแบบ
และระเบียบการปฏิบัติจากสํานักงานใหญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลง
ไดมาก แตขณะเดียวกันทางโรงเรียนกวดวิชาไดมีการนําขอเสนอและการแสดงความคิดเห็นจาก นักเรียน
ผูปกครอง ไปปรึกษากับทางสํานักงานใหญเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดรายวิชาของโรงเรียนกวดวิชาใน
อนาคตตอไป
1.2 ดานอัตราคาเรียน
พบวา การกําหนดอัตราคาเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนจะถูกกําหนดอัตราคา
เรียนมาจากสํานักงานใหญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ดานจํานวนวันในการเรียน
จํานวนชั่วโมงในการเรียนแตละครั้ง และความยากงายแตละรายวิชา แลวจึงนํามาคํานวณอัตราคาเรียนกวดวิชา
โดยรวมทั้งหมด ซึ่งเมื่อประมาณการแลวจะเริ่มตนตั้งแตชั่วโมงละ 25 - 100 บาท
1.3 ดานการเปดโรงเรียนกวดวิชา
พบวา การเปดโรงเรียนกวดวิชาในแตละสาขาจะคํานึงถึงปจจัยในดานจํานวนนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย
โดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายในจังหวัดที่จะไปเปดสาขาใหมวามีจํานวนมากหรือนอย
เทาไร นอกจากนี้ยังพิจารณาจากปจจัยดานสถานที่ซึ่งตองใกลแหลงชุมชนหรือใกลเคียงแหลงโรงเรียนกวดวิชา
อื่นๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารสถานที่วามีความเหมาะสมอยางไรบาง เปนตน
1.4 ดานการสงเสริมการตลาดสําหรับโรงเรียนกวดวิชา
พบวา การสงเสริมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาทุกแหงไดมีวิธีการสงเสริมการตลาดแตกตางกันไป
ซึ่งมากบางนอยบางแลวแตนโยบายการสงเสริมทางการตลาดของผูบริหาร สําหรับรูปแบบที่นิยมเปนสวนมากใน
การสงเสริมทางการตลาดจะเปนลักษณะเชน หนังสือประกอบการเรียน เอกสารความรูตางๆ นอกจากนี้โรงเรียน
กวดวิชาบางแหงมีการสงเสริมทางการตลาดในรูปแบบใหสวนลดในกรณีเรียนตอเนื่องครั้งตอไปหรือในกรณีที่
เลือกเรียนหลายวิชา เปนตน
1.5 ดานปญหาในการจัดการโรงเรียนกวดวิชา
พบวา มีปญหาในการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนประเภทสื่อวีดีทัศน (VDO, VCD, DVD)
โดยบางครั้งเกิดปญหาในการจัดสงสื่อวีดีทัศนจากสํานักงานใหญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความลาชาไมทัน
ความตองการในการใช และสงผลตอปญหาการจัดรอบในการเรียนการสอน
1.6 ดานภาพลักษณของโรงเรียนกวดวิชาในมุมมองผูประกอบการ
พบวา โรงเรียนกวดวิชาควรมีภาพลักษณที่มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ เพื่อสรางความเชื่อถือ
แกนกั เรียนที่ตองการความรูจากโรงเรียนกวดวิชา ทั้งนี้ภาพลักษณของโรงเรียนกวดวิชาจะสงผลตอนักเรียนที่
ตองการสอบเพื่อเพิ่มเกรดของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันตางๆ ตอไปในอนาคตอีกดวย
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของผูปกครอง
และนักเรียน
2.1 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของผูปกครอง
จากรวบรวมขอมูลผานกระบวนการวิเคราะหไดขอคนพบจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 ดาน คือ
2.1.1 ความเหมาะสมจํานวนเนื้อหาหลักสูตรกับจํานวนชั่วโมงเรียน
พบวา ผูปกครองสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงเรียนที่มีมากเกินไป โดยเฉพาะ
ในชวงวันจันทร-วันศุกร ที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนเรียนหลังเลิกเรียนตั้งแตเวลา 17.00 – 20.30 น. จึงทําใหเลิก
เรียนค่ําจนเกินไปและนักเรียนมีเวลาพักผอนที่นอยลงซึ่งอาจสงผลตอสุขภาพได
2.1.2 คาใชจายในการเรียนกับการเรียนแบบปกติ (เรียนในโรงเรียน)
พบวา ผูปกครองทั้งหมดมีปญหาเรื่องคาใชจายในการเรียนพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นมากกวาการเรียนปกติ
ในโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนจะตองมีคาใชจายระหวางในการเรียนกวดวิชา เชน คาอาหารกลางวัน
อาหารวางและเครื่องดื่ม อุปกรณการเรียนที่จําเปนตางๆ ดังนั้นผูปกครองจึงตองจัดเตรียมคาใชจายสวนนี้ใหกับ
นักเรียนเพิ่มทุกครั้งที่มีการเรียน
2.1.3 การพิจารณาสถานที่ในการเรียนพิเศษ
พบวา เกณฑที่ผูปกครองใชในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาพิจาณาไดจาก 1) ทําเลที่ตั้งที่มีความสะดวก
ในการเดินทางและใกลแหลงชุมชน 2) การจัดสภาพหองเรียนที่สะอาดไมคับแคบจนเกินไป 3) การจัดสื่อ
อุปกรณการเรียนที่ทันสมัย 4) การจัดสถานที่หรือบริเวณสําหรับจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้
5) สถานที่เรียนตองมีที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ รวมทั้ง 6) การจัดบริการที่มีบุคลากร (รปภ.)
รักษาความปลอดภัยดวย
2.1.4 ความจําเปนในการสงเสริมทางการตลาดสําหรับโรงเรียนกวดวิชา
พบวา การสงเสริมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาไมมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา ปจจัยใน
การเลือกโรงเรียนกวดวิชาสวนใหญมาจากผูสอนที่มีชื่อเสียง มีเทคนิคการสอนที่ดีและมีคุณภาพ
2.1.5 อาจารยผูสอนและเจาหนาที่ในโรงเรียนกวดวิชา
พบวา อาจารยผูสอนมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการตัดสินใจเลือกเรียนโดยพิจารณาจากผูสอนที่มี
ชื่อเสียง มีเทคนิคการสอนที่ดีและมีวุฒิการศึกษาที่นาเชื่อถือ ในสวนของเจาหนาที่อื่นๆ ไมมีผลตอการตัดสินใจ
การเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาแตอยางใด
2.1.6 ลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาที่ดี
พบวา โรงเรียนกวดวิชาที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีการแนะแนวทางการเรียนตอในแตละสาขาของ
สถาบันตางๆ 2) มีการวางแผนเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาตอระบบการเรียน 3) นักเรียนสามารถประสานงาน
กับอาจารยผูสอนไดอยางสะดวกเมื่อมีปญหา 4) โรงเรียนกวดวิชามีการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาหลักสูตรอยู
เสมอ และ 5) โรงเรียนกวดวิชามีระบบที่มีการติดตามและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง ตลอดจนมีการติดตามผลการสอบเขาของนักเรียนดวย
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2.2 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของนักเรียน
จากรวบรวมขอมูลผานกระบวนการวิเคราะหไดขอคนพบเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 ดาน ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน

N = 327

ปจจัยที่เกี่ยวของ
ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มากที่สุด
4.0
0.5
2. ดานคาธรรมเนียมในการสอน
มาก
3.7
0.8
มากที่สุด
3.9
0.7
3. สถานที่
มาก
3.7
0.7
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด
มากที่สุด
4.3
0.6
5. ดานบุคลากร
4.3
0.6
6. ดานภาพลักษณของโรงเรียนกวดวิชา
มากที่สุด
รวม
มากที่สุด
3.9
0.6
จากตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมทุกขอในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย = 3.9 เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถ
แบงไดเปน 2 ระดับคือ ระดับพึงพอใจมากที่สุดและระดับพึงพอใจมาก
โดยความพึงพอใจระดับมากที่สุด จําแนกรายขอพบ 2 รายการ คือ ดานบุคลากรและดานภาพลักษณของ
โรงเรียนกวดวิชา มีคาเฉลี่ย = 4.3
สวนระดับความพึงพอใจในระดับมาก จําแนกรายขอพบ 2 รายการ คือ ดานคาธรรมเนียมในการสอนและ
ดานการสงเสริมทางการตลาด มีคาเฉลี่ย = 3.7
ตอนที่ 3 การสรางรูปแบบการจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
จากการรวบขอมูลสภาพปญหาและความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียนกวดวิชา ผูปกครองและนักเรียน
พบวา รูปแบบโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีลักษณะเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผาน
สื่อการสอน ซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมใชสูงสุดในรอบ 10 ปที่ผานมา กลาวคือ อาจารยผูสอน (มักจะเปนอาจารยที่มี
ชื่อเสียง) ทําการบันทึกการสอนของตนเองโดยการสอนจริงลงในสื่อประเภทตางๆ เชน VDO, VCD, DVD,
Harddrive แลวจึงจัดสอนเปนรอบเรียน (คอรสเรียน) โดยใชสื่อประเภทตางๆ ชวยในการถายทอดความรูแก
นักเรียนไดเปนจํานวนมาก จากลักษณะดังกลาวนี้สามารถสังเคราะหรูปแบบยอยได 2 รูปแบบ ตามลักษณะ
การเรียนรูของนักเรียนดังนี้
1. รูปแบบหองเรียน (Class room)
นักเรียนนั่งเรียนรวมกันในหองเรียนตามที่นักเรียนเลือกที่นั่งของตนเอง แลวทางโรงเรียนกวดวิชาจึงเปด
สื่อบันทึกการสอนของอาจารยใหเรียน โดยนําเสนอผานทางโทรทัศนในหองเรียนที่มีอยูหลายเครื่อง นักเรียนจะ
เรียนรูผานสื่อประกอบกับเอกสารการเรียนตางๆ เชน หนังสือ เอกสารความรู ฯลฯ ในกรณีที่นักเรียนมีขอสงสัย
เกี่ยวกับการเรียนนักเรียนสามารถซักถามขอสงสัยดังกลาวโดยใชจดหมาย อิเล็กทรอนิกส หรือแนบขอความผาน
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เจาหนาที่ที่ดูแลเพื่อนําสงไปสูอาจารยผูสอน และอาจารยผูสอนจะชวยตอบขอสงสัยผานสื่อการสอนในชั่วโมง
เรียนถัดไปอยางสม่ําเสมอ
2. รูปแบบสวนบุคคล (Private)
นักเรียนจะเรียนผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการเลือกวิชาที่ตองการเรียนแลวจึงสมัครเรียนพรอม
กับชําระคาธรรมเนียม จากนั้นทางโรงเรียนกวดวิชาจะใหรหัสผานเพื่อใชในการเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถ
เลือกเรียนตามชวงเวลาที่ตองการของแตละบุคคล ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาจะทําการบันทึกภาพและเสียงของอาจารย
ผูสอนทุกวิชาไวอยางเรียบรอยแลว วิธีการเรียนในรูปแบบนี้นักเรียนจะเรียนผานเครื่องคอมพิวเตอร (1 เครื่อง
ตอ 1 คน) ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียน นักเรียนสามารถสอบถามผานกระทู (เว็บบอรด) จากเว็บไซตของ
โรงเรียนกวดวิชา จากนั้นแลวอาจารยผูสอนจะทําการตอบขอสงสัยตางๆ ผานกระทู (เว็บบอรด) จากเว็บไซตของ
โรงเรียนกวดวิชาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้สามารถแสดงใหเกิดความเขาใจมากขึ้นตามภาพประกอบที่ 1
นักเรียนที่
ตองการเรียน
กวดวิชา

โรงเรียน
กวดวิชา

รูปแบบการสอนผานสื่อ
วีดีทัศน โดยผูสอน
ที่มีชื่อเสียง
การเรียนในหองเรียน

การสอบเขาสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา

การเรียนสวนบุคคล

ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
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การวิจัยเรื่อง การรับรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุ
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษา การรับรู ความเขาใจ
และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนกับการรับชมสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน และ
3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการรับรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
สัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน โดยทํา การวิจัยเฉพาะกลุมประชาชนที่ชมสัญลักษณ
ระบุความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณดวยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ไดแก
รัอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร และการ
วิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย ดังนี้
1. กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูรายการโทรทัศนของประชาชนในเขตกรุงเทพ มหานครตอสัญลักษณ
ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนและประเภทรายการที่รับชมเปนประจํา
2. กลุมตัวอยางมีการรับรูความเขาใจตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน โดยมี
การรับรูความเขาใจตอ สัญลักษณ ด๖+ , สัญลักษณ ท, สัญลักษณ น๑๓+ และ สัญลักษณ ฉ
3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง
4. ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ, อายุ และ รายไดสวนบุคคล (ตอเดือน) และระยะเวลาที่รับชม
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ไมมีความสัมพันธ กับ การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน
5. ปจจัยดาน ชวงเวลาที่เปดรับชม รายการที่เปดรับชมบอยที่สุด มีความสัมพันธ กับ การรับรูของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
6. ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแกอายุ, รายไดสวนบุคคล (ตอเดือน)และ ระดับการศึกษาสูงสุด ชวงเวลา
ที่เปดรับชม รายการที่เปดรับชมบอยที่สุด และระยะเวลาที่รับชม มีความสัมพันธ กับ ความเขาใจของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
7. ปจจัยทางประชากรศาสตรไดแก อายุ, รายไดสวนบุคคล (ตอเดือน)และ ระดับการศึกษาสูงสุด ชวงเวลา
ที่เปดรับชม รายการที่เปดรับชมบอยที่สุด และระยะเวลาที่รับชม มีความสัมพันธ กับ ทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน

คําสําคัญ : การรับรู ความเขาใจ ทัศนคติ สัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
ABSTRACT
Acknowledgement, the understanding and the attitude of bangkokians towards TV ratings (1) to study
the acknowledgement, the understanding and the attitude of bangkokians towards TV Ratings 2. to study the
consumer behavior and the tv show rating 3. to study factors with affects the acknowledgement, the
understanding and the attitude of bangkokians towards TV ratings The study was conducted within sample
groups which view tv show ratings within the bangkok metropolitan Area. quantitative research was used for
the study. Raw Data of 400 participants was collected by using questionnaires. Descriptive Analysis and
Inferential statistic was applied to analyze and explain the results of the raw data. The results was describe as
percentage, average, standard deviation, t-test, variability, chi square, and descriptive as follows: 1. most of the
sample group acknowledge tv show ratings and the tv program which they watch frequently. 2. the sample
group acknowledge and understand tv show ratings symbol dor 6+, symbol thor, symbol nor 13+, and symbol
chor 3. most of the sample group have neutral attitudes towards tv show ratings. 4. demography Factors, which
are sex, age, personal income per month, and duration of tv viewing is not related acknowledgement of tv show
ratings in the bangkok metropolitan area.5. time of tv viewing and most frequent watched tv show factors is
related to acknowledgement of tv show ratings in the bangkok metropolitan Area. 6. demography factors, which
are age, personal income per month, highest level of education, time of tv viewing, most frequent watched tv
show and duration of tv viewing is related to the understanding of tv show ratings in the bangkok metropolitan
area. 7. demography factors, which are age, personal income per month, highest level of education, time of tv
viewing, most frequent watched tv show and duration of tv viewing is related to attitudes towards tv show
ratings in the bangkok metropolitan area.

KEYWORDS: Acknowledgement, Understanding, Attitudes, TV show ratings.
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1. บทนํา
ปจจุบันมีการแขงขันการทํารายการโทรทัศนกันรุนแรงมากขึ้น ทั้งในดานการทําละครโทรทัศน
และรายการเกมสโชวที่มีการแขงขันกันสูงมีละครบางเรื่องบางตอนที่ไมเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมีการแสดง
คําหยาบคายและความรุนแรง มีภาษาหรือสถานการณที่เชิญชวนทางเพศ ในละครบางเรื่องมีภาพที่ไมเหมาะสม
แกเด็กและเยาวชนเชน การตบตี การทะเลาะวิวาท การขมขืน ผลที่ตามมาก็คือหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กองงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กทช.) กรมประชาสัมพันธ และสถานีวิทยุ
โทรทัศนทั้ง 6 สถานีคือชอง 3, 5, 7, 9,11 และ ITV จึงรวมกันจัดรูปแบบใหมีการระบุระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศนกับกลุมผูชม เมื่อ 1ธันวาคม 2549 โดยเปนแนวคิดรวมกันเพื่อเปนการพัฒนาสื่อวิทยุโทรทัศน
เพื่อสงเสริมประโยชนสาธารณะ โดยการดําเนินการในกาวแรก เปนการแสดงสัญลักษณเพื่อใหคาํ แนะนํากับผูชม
วา รายการที่นําเสนอผานทางสื่อวิทยุโทรทัศนรายการนั้นๆมีความเหมาะสมกับผูชมในชวงอายุใดและคําแนะนํา
ดังกลาวเปนการสงเสริมและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเอง ของสถานีวิทยุโทรทัศนซึ่งเนนการมีสวนรวมโดย
สมัครใจของสถานีวิทยุโทรทัศนทั้งทางดานการกําหนดแนวทางและดําเนินการรวมกันอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และที่ผานมาสถานีโทรทัศนทั้ง 6 สถานี
ไดดําเนินการแสดงสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชมรายการโทรทัศน โดยมี
การแสดงสัญลักษณเพื่อใหคําแนะนํากับผูชมรายการโทรทัศน ดังนี้ สัญลักษณ ป๓+, สัญลักษณ ด๖+, สัญลักษณ
ท, สัญลักษณ น๑๓+ , สัญลักษณ น๑๘+ , สัญลักษณ ฉ
จากที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหเห็นไดถึงความสําคัญของสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสม ซึ่ง
สัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมจะสําเร็จไดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการรับรูของผูชมรายการโทรทัศนดวย
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําวิจัยเรื่องการรับรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณ
ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน

2. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Study) เพื่อศึกษา
การรับรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศนโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายปด (Close Ended
Questions) และปลายเปด (Open Ended Questions) เปนเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรสําหรับ
การวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขต โดยแบงกลุมเขตตางๆออกเปน 6 กลุม
ตามการแบงของสํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ขอมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2551 ดังนี้ 1) กลุม
รัตนโกสินทร จํานวน 9 เขต ไดแก เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพระนคร
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศ เขตบางรัก 2) กลุมบูรพา จํานวน 9 เขต ไดแก เขตดอนเมือง เขตหลักสี่
เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางกะป เขตวังทองหลาง 3) กลุมศรนครินทร
จํานวน 8 เขต ไดแก เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตประเวศ
เขตสวนหลวง เขตคันนายาว 4) กลุมเจาพระยา จํานวน 9 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา
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เขตคลองเตย เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา 5) กลุมกรุงธนใต จํานวน 8 เขต
ไดแก เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ เขตธนบุรี เขตคลองสาน
เขตบางแค 6) กลุมกรุงธนเหนือ จํานวน 7 เขต ไดแกเขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ
เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา โดยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามวัด
การรับรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอสัญลักษณระบุระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน โดยแบงออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรโดยมีลักษณะ
แบบเลือกตอบ จํานวน 4 ขอ สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการเปดรับและพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศนของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนและประเภท
รายการที่ทานรับชมเปนประจําโดยมีลักษณะแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ขอ สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรู
ความเขาใจตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน จํานวน 6 ขอ สวนที่ 4 เปนคําถาม
เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน จํานวน 4 ขอ สวนที่ 5 เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด ซึ่งเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ประชาชนที่ไดรับชมสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ผลการวิจัย
3.1 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แบงเปนเพศชายรอยละ 49.5 และเพศหญิง รอยละ
50.5 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 21-35 ป มีรายไดสวนตัวตอเดือนในชวง 10,001-30,000 บาท มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
3.2 จากผลการวิจัย เกี่ยวกับลักษณะการเปดรับและพฤติกรรมการชมรายการโทรทัศนของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและประเภทรายการที่ทานรับชมเปนประจํา พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางทราบวามีการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน (เรตติ้ง) รอยละ 96.5 กลุมตัวอยางมีการเปดรับชมรายการโทรทัศน 1-3
ชั่วโมงตอวัน รอยละ 57.8 คานการเปดรับชมรายการโทรทัศนมีความสัมพันธกับการรับรู ความเขาใจและทัศนคติ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับชมรายการโทรทัศน1-3 ชั่วโมงตอวัน
เปนรอยละ 57.8 รองลงมาคือเปดรับชมรายการโทร ทัศน 4-6 ชั่วโมงตอวัน เปนรอยละ 27.3 คานการเปดรับชม
รายการโทรทัศนมีความสัมพันธกับการรับรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
สัญลักษณระบุระดับความเหมาะสม โดยกลุมตัวอยางสวนใหญชมรายการบันเทิง เชน เกมสโชว วาไรตี้โชว
รายการเพลงเปนรอยละ 42.8 รองลงมาคือชมรายการขาว และ สารคดี เปนรอยละ 25.8 ดานประเภทรายการ
โทรทัศนที่มีการรับชมบอยที่สุดไมมีความสัมพันธกับการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ สวนดาน
ประเภทรายการโทรทัศนที่มีการรับชมบอยที่สุดมีความสัมพันธกับความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และกลุมตัวอยางสวนใหญรับชมรายการโทรทัศนชวงค่ํา (19.01 – 22.00 น.)เปนรอยละ 67.8
รองลงมาคือรับชมรายการโทรทัศนชวงดึกถึงเชา (22.01 – 6.00 น.)เปนรอยละ 15.0 ดานชวงระยะเวลาที่รับชม
รายการโทรทัศนบอยที่สุดไมมีความสัมพันธกับการรับรู ความเขาใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนดานชวงระยะเวลาที่รับชมรายการโทรทัศนมีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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3.3 จากผลการวิจัย การรับรูความเขาใจตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเห็น สัญลักษณ ป๓+ กอนเขารายการโทรทัศนเปนรอยละ 56.2 กลุมตัวอยางที่
ไมทราบวา สัญลักษณ ป๓+ หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมกลุมใดเปนรอยละ 61.2 รองลงมาคือ
กลุมตัวอยางที่ทราบวา สัญลักษณ ป๓+ หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมกลุมอายุ 3 – 5 ป เปนรอยละ 20.0
และกลุมตัวอยางที่ไมทราบและเขาใจความหมายของ สัญลักษณ ป๓+ ผิดเปนรอยละ 80.0 และกลุมตัวอยางที่
เขาใจความหมายของ สัญลักษณ ป๓+ เปนรอยละ 20.0 กลุมตัวอยางที่เคยเห็น สัญลักษณ ด๖+ กอนเขารายการ
โทรทัศนเปนรอยละ 50.2 รองลงมาคือไมเคยเห็น สัญลักษณ ด๖+ กอนเขารายการโทรทัศนเปนรอยละ 49.8
กลุมตัวอยางที่ไมทราบวา สัญลักษณ ด๖+ หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมกลุมใดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา
คือกลุมตัวอยางที่ทราบวา สัญลักษณ ด๖+ หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมกลุมอายุ 6 – 12 ป เปนรอยละ
39.8 และกลุมตัวอยางที่ไมทราบและเขาใจความหมายของ สัญลักษณ ด๖+ผิดเปนรอยละ 60.2 และกลุมตัวอยาง
ที่เขาใจความหมายของ สัญลักษณ ด๖+เปนรอยละ 39.8 กลุมตัวอยางที่เคยเห็น สัญลักษณ ท กอนเขารายการ
โทรทัศนเปนรอยละ 95.8 กลุมตัวอยางที่ทราบวา สัญลักษณ ท หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมทุกกลุมเปน
รอยละ 91.3 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่ทราบวา สัญลักษณ ท หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมกลุมเด็กทุกวัย
ตั้งแตอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนรอยละ 5.0 กลุมตัวอยางที่เคยเห็น สัญลักษณ น๑๓+ กอนเขารายการ
โทรทัศนเปนรอยละ 94.2 กลุมตัวอยางที่ทราบวา สัญลักษณ น๑๓+ หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมอายุ
13 ปขึ้นไป หากอายุนอยกวานี้กลุมตัวอยางควรไดรับคําแนะนําเปนรอยละ 94.5 กลุมตัวอยางที่เคยเห็น สัญลักษณ
น๑๘+ กอนเขารายการโทรทัศนเปนรอยละ 94.5 กลุมตัวอยางที่ทราบวา สัญลักษณ น๑๘+ หมายถึงรายการที่
เหมาะสําหรับผูชมอายุ 18 ปขึ้นไป หากอายุนอยกวานี้กลุมตัวอยางควรไดรับคําแนะนํามากที่สุด เปนรอยละ 91.8
กลุมตัวอยางที่เคยเห็น สัญลักษณ ฉ กอนเขารายการโทรทัศนเปนรอยละ 75.8 กลุมตัวอยางที่ที่ทราบวา
สัญลักษณ ฉ หมายถึงรายการที่มีลักษณะมีเนื้อหาสําหรับผูใหญโดยเฉพาะไมเหมาะสมกับเยาวชนเชนเรื่องเพศ
หรือความรุนแรงเปนรอยละ 72.3
กลุมตัวอยางที่มีการรับรูตอสัญลักษณกอนเขารายการโทรทัศนรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 302.83 คน คิดเปน
รอยละ 75.72 สวนกลุมตัวอยางที่มีความเขาใจตอสัญลักษณกอนเขารายการโทรทัศนรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 273.00
คน คิดเปนรอยละ 68.28 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีการรับรูตอ สัญลักษณ ท คิดเปนรอยละ
95.8 มีตวามเขาใจตอ สัญลักษณ ท เปนรอยละ 91.3 รองลงมากลุมตัวอยางที่มีการรับรูตอ สัญลักษณ น๑๘+
เปนรอยละ 94.5 มีตวามเขาใจตอ สัญลักษณ น๑๘+ เปนรอยละ 91.8 และอันดับสามกลุมตัวอยางที่มีการรับรูตอ
สัญลักษณ น๑๓+ เปนรอยละ 94.2 มีตวามเขาใจตอ สัญลักษณ น๑๓+ เปนรอยละ 94.5
3.4 จากผลการวิจัย ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นดานทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับการจัดใหมีการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศนในระดับมาก ( Χ = 3.56) รองลงมา คือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนใน
ปจจุบันจัดแบงประเภทไดมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.25)
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3.5 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหสัญลักษณ
ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนเขาใจงายกวานี้และมีทําใหมีความหมายชัดเจนมากขึ้น รองลงมา
กลุมตัวอยางอยากใหสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนมีการบังคับใชที่เขมงวดมากขึ้น
และอันดับที่สาม กลุมตัวอยางอยากใหสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนมีการปรับเปลี่ยน
ใหนาสนใจมากขึ้น
3.6 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ, อายุ และ รายไดสวนบุคคล (ตอเดือน)
และระยะเวลาที่รับชม ไมมีความสัมพันธ กับ การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุ
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
ปจจัยดาน ชวงเวลาที่เปดรับชม รายการที่เปดรับชมบอยที่สุด มีความสัมพันธ กับ การรับรูของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแกอายุ, รายไดสวนบุคคล (ตอเดือน)และ ระดับการศึกษาสูงสุด ชวงเวลาที่
เปดรับชม รายการที่เปดรับชมบอยที่สุด และระยะเวลาที่รับชม มีความสัมพันธ กับ ความเขาใจของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
ปจจัยทางประชากรศาสตรไดแก อายุ, รายไดสวนบุคคล (ตอเดือน)และ ระดับการศึกษาสูงสุด ชวงเวลาที่
เปดรับชม รายการที่เปดรับชมบอยที่สุด และระยะเวลาที่รับชม มีความสัมพันธ กับ ทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน

4. ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
4.1 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับชมรายการโทรทัศนมีการรับรู ความเขาใจตอสัญลักษณระบุ
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวามีการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน ทําใหเห็นไดวา ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญมีการใหความสนใจกับขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเห็น สัญลักษณ ป๓+
กอนเขารายการโทรทัศน ซึ่งอาจเปนเพราะวา สัญลักษณ ป๓+ เปนสัญลักษณที่ใชกับรายการโทรทัศนอยูคอนขาง
นอยเห็นไดจากรายการที่ใช สัญลักษณ ป๓+ ในชวงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 มี
รายการที่ใชสัญลักษณนี้เพียง 12 รายการตอสัปดาหเทานั้น คิดเปน 6% ของรายการทั้งหมดของสัปดาห
(www.tv5.co.th, 2009) ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญไมคุนเคยกับสัญลักษณนี้ นอกจากนั้นเวลาที่ออกอากาศยัง
เปนเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับชมรายการโทรทัศนนอย นั้นคือชวงเวลา 6.00-1.00 น ทําใหกลุมตัวอยาง
สวนใหญไมทราบและเขาใจความหมายของ สัญลักษณ ป๓+ ผิดมีมากที่สุด สวนกลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็น
สัญลักษณ ด๖+ กอนเขารายการโทรทัศน แตกลุมตัวอยางกลับไมทราบและเขาใจความหมายของ สัญลักษณ ด๖+
ผิดมีมากที่สุด ทําใหเห็นวา สัญลักษณ ด๖+ เปนสัญลักษณที่กลุมตัวอยางสวนใหญคุนเคย ซึ่งอาจเปนเพราะ
รายการเหลานี้เปนรายการที่อยูในชวงเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับชมรายการโทรทัศน แตกลุมตัวอยาง
กลับไมทราบวา สัญลักษณ ด๖+ หมายถึงอะไร ซึ่งอาจเปนผลจากการประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง หรือสัญลักษณมี
ลักษณะที่ไมชัดเจน จนทําใหกลุมตัวอยางขาดความเขาใจในสัญลักษณนี้
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กลุมตัวอยางเคยเห็น สัญลักษณ ท กอนเขารายการโทรทัศน และทราบวา สัญลักษณ ท หมายถึงรายการที่
เหมาะสําหรับผูชมทุกกลุมมีจํานวนมากที่สุด แสดงใหเห็นวา สัญลักษณ ท เปนสัญลักษณที่กลุมตัวอยางสวนใหญ
คุนเคยมากที่สุด เพราะเปนสัญลักษณที่รายการโทรทัศนใชมากที่สุด ทําให กลุมตัวอยางเขาใจความหมายของ
สัญลักษณนี้เปนอยางดี
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็น สัญลักษณ น๑๓+ กอนเขารายการโทรทัศนและทราบวา สัญลักษณ น๑๓+
หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมอายุ 13 ปขึ้นไป หากอายุนอยกวานี้กลุมตัวอยางควรไดรับคําแนะนํา ทําให
เห็นวา สัญลักษณ น๑๓+ ก็เปนอีกสัญลักษณหนึ่งที่กลุมตัวอยางสวนใหญคุนเคย อาจเพราะเปนสัญลักษณที่
รายการโทรทัศนใชมากและอยูในชวงเวลา (19:00-22:00 น.) เปนชวงที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับชมรายการ
ทําให กลุมตัวอยางเขาใจความหมายของสัญลักษณนี้เปนอยางดี
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็น สัญลักษณ น๑๘+ กอนเขารายการโทรทัศนและทราบวา สัญลักษณ น๑
๘+ หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมอายุ 18 ปขึ้นไป หากอายุนอยกวานี้กลุมตัวอยางควรไดรับคําแนะนํา ทํา
ใหเห็นวา สัญลักษณ น๑๘+ ก็เปนอีกสัญลักษณหนึ่งที่กลุมตัวอยางสวนใหญคุนเคย อาจเพราะเปนสัญลักษณที่
รายการโทรทัศนใชมากและอยูในชวงเวลา(19:00-22:00 น.)เปนเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับชมรายการ
ทําให กลุมตัวอยางเขาใจความหมายของสัญลักษณนี้เปนอยางดี
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็น สัญลักษณ ฉ กอนเขารายการโทรทัศน และทราบวา สัญลักษณ ฉ หมายถึง
รายการที่มีลักษณะมีเนื้อหาสําหรับผูใหญโดยเฉพาะไมเหมาะสมกับเยาวชนเชนเรื่องเพศหรือความรุนแรงมาก
ที่สุด ทําใหเห็นวา สัญลักษณ ฉ ก็เปนอีกสัญลักษณหนึ่งที่กลุมตัวอยางสวนใหญคุนเคย อาจเพราะเปนสัญลักษณ
ที่มีลักษณะของสัญลักษณที่เขาใจไดงาย ทําใหกลุมตัวอยางสามารถเขาใจความหมายของสัญลักษณได ทั้งที่
สัญลักษณ ฉ เปนสัญลักษณที่รายการโทรทัศนใชกันนอย
กลุมตัวอยางที่มีการรับรูตอสัญลักษณกอนเขารายการโทรทัศนรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 302.83 คน คิดเปน
รอยละ 75.72 สวนกลุมตัวอยางที่มีความเขาใจตอสัญลักษณกอนเขารายการโทรทัศนรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 273.00
คน คิดเปนรอยละ 68.28 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีการรับรูตอ สัญลักษณ ท เปนรอยละ
95.8 มีความเขาใจตอ สัญลักษณ ท เปนรอยละ 91.3 รองลงมากลุมตัวอยางที่มีการรับรูตอ สัญลักษณ น๑๘+
เปนรอยละ 94.5 มีความเขาใจตอ สัญลักษณ น๑๘+ เปนรอยละ 91.8 และถึงแมกลุมตัวอยางมีการรับรูตอ
สัญลักษณ ท จํานวนมากที่สุด แตกลุมตัวอยางกลับมีความเขาใจตอ สัญลักษณ ท ไมไดมีจํานวนมากที่สุดตาม
การรับรู แสดงวาความเขาใจตอสัญลักษณกอนเขารายการโทรทัศน ไมไดขึ้นอยูกับจํานวนการรับรูของสัญลักษณ
นั้นๆ หากแตความเขาใจตอสัญลักษณกอนเขารายการโทรทัศน อาจเกิดขึ้นจากปจจัยอื่นๆแทน เชน รูปแบบ
ลักษณะของสัญลักษณที่เขาใจงายตีความหมายไดชัดเจน เปนตน
4.2 จากผลการวิจัยพบวา ประชากรมีพฤติกรรมการรับชมสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศนเปน ดังนี้ กลุมตัวอยางเปดรับชมรายการโทรทัศน 1-3 ชั่วโมงตอวัน โดยการเปดรับชมรายการโทรทัศน
มีความสัมพันธกับการรับรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุมตัวอยางเปด
รับชมรายการบันเทิง เชน เกมสโชว วาไรตี้โชว รายการเพลงมากที่สุด ซึ่งอาจเปนเพราะวา รายการบันเทิง เปน
รายการเพื่อความบันเทิงโดยมีเนื้อหาสาระที่เบาสมอง ทําใหผชู มรูสึกผอนคลาย ในเรื่องงาน เรื่องเศรฐกิจ ทําให
รายการบันเทิงเหลานี้เปนที่นิยมอยูในระดับมาก โดยดานประเภทรายการโทรทัศนที่มีการรับชมบอยที่สุดมี
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ความสัมพันธกับการรับรู ความเขาใจและทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับ ตรีรัตน
นิลรัตน (2536:55) ที่กลาววา จากการเปดรับชมละครโทรทัศนกับการรับรูถึงประโยชนการนําไปใชเพื่อพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชอบดูละครที่มีเนื้อหา
ตลก สนุกสนาน โดยรวมกับสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด ซึ่งสวนใหญกลุมตัวอยางรับชมรายการโทรทัศน
ในชวงค่ํา เวลา 19.01 – 22.00 น. เนื่องจากเปนเวลาหลังจากทํางานแลว และเปนเวลาที่ใชสําหรับผอนคลายตางๆ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นดานทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุ
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
กลุมตัวอยางเห็นดวยกับการจัดใหมีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนในระดับมาก แสดงใหเห็น
วา กลุมตัวอยางรูสึกเห็นดวยกับประโยชนของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนที่วาการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศนเปนเครื่องมือที่สําคัญในการใหคําแนะนําสําหรับผูชม กลุมตัวอยางยังเห็นวา
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนในปจจุบันจัดแบงประเภทไดมีความเหมาะสมอยูในระดับปาน
กลาง และ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนจะสงผลดีตอเยาวชนอยูในระดับปานกลาง กลาวคือ
กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ กับการจัดแบงประเภทตามความเหมาะสมของรายการ และ
การสงผลดีตอเยาวชน สวนผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติมกลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหสัญลักษณระบุ
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนเขาใจงายกวานี้และมีทําใหมีความหมายชัดเจนมากขึ้น แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางสวนใหญยังมีความสับสนกับสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ทําใหกลุม
ตัวอยางตองการใหสัญลักษณมีความหมายชัดเจนมากขึ้น
4.3 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรมีผลตอการรับรู ความเขาใจและทัศนคติของ
ประชาชนที่ไดรับชมรายการโทรทัศนตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ดังนี้ ปจจัย
ทางประชากรศาสตรไมมีความสัมพันธกับการรับรูของประชาชนในเขตรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน แสดงใหเห็นวา สัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
มีลักษณะที่ทําใหกลุมตัวอยางทุกเพศ ทุกวัยมีการรับรูที่เหมือนกัน ไมวากลุมตัวอยางจะมี เพศ อายุ รายไดและ
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ปจจัยทางประชากรศาสตรทั้งหมดไมมีความสัมพันธ กับ ความเขาใจของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
สัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน มีลักษณะที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญในดานเพศ
อายุ รายไดสวนบุคคล (ตอเดือน) ระดับการศึกษาสูงสุดไมมีความเขาใจในสัญลักษณที่แตกตางกัน อาจเปนเพราะ
สัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน มีลักษณะที่เขาใจไดงายและสื่อไดทุกเพศทุกวัยทําให
ปจจัยทางประชากรศาสตรมีความเขาใจในสัญลักษณไมแตกตางกัน ปจจัยทางประชากรศาสตรสวนใหญ ทั้ง อายุ
รายได ระดับการศึกษาสูงสุด มีความ สัมพันธ กับ ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอสัญลักษณ
ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน สวนดานการเปดรับชมรายการโทรทัศน รายการที่ชมบอยที่สุด
และชวงระยะเวลาที่ชมบอยที่สุดมีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพ มหานครตอสัญลักษณ
ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
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5. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการรับรูความเขาใจตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ที่วา
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเห็น สัญลักษณ ด๖+ กอนเขารายการโทรทัศน แตกลุมตัวอยางกับไมทราบวา สัญลักษณ
ด๖+ หมายถึงรายการที่เหมาะสําหรับผูชมกลุมใด ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรมีการสอบถามความคิดเห็น
กอนวาประชาชนมีการรับรูความเขาใจตอสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนอยางไรบาง
เพื่อนําผลที่ไดมาปรับใชใหตรงกับความตองการของประชาชนมาที่สุดสวนทัศนคติรวมของกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับปานกลางตอการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรมีการ
ชี้แจงรายละเอียดมาตรฐานในการจัดระดับที่ชัดเจน เพื่อใหการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนมี
ความชัดเจนมากที่สุด

6. รายการอางอิง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการรับรู และทัศนคติ
ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูลประชากรกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Sampling) กลาวคือ ขั้นแรกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
โดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดเขตที่เปนตัวแทนมาจํานวน 10 เขต จากจํานวนเขตการปกครองทั้งสิ้น 50 เขต
ในกรุงเทพมหานคร จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบการกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota Sampling)
โดยกําหนดใหแตละเขตที่เปนตัวแทนทั้งหมด 10 เขต มีจํานวนตัวอยางเขตละ 40 คน เมื่อเราไดจํานวนตัวอยาง
ตามที่กําหนดแลว ขั้นตอนสุดทายคือใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูที่
ใชบริการอินเทอรเน็ตที่อาศัยอยูในแตละเขตที่เปนตัวแทนจํานวนเขตละ 40 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใช คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติไคสแควร (Chi-square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน
(Spearman rank correlation coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ และใช T-test, One-way ANOVA เพื่อ
ทดสอบความแตกตาง โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

คําสําคัญ: พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ผูใชอินเทอรเน็ต
ABSTRACT
This research is the survey research with the objective to study the perception and attitude of internet
users in Bangkok Area on Computer Crime Act B.E. 2550 by using questionnaire. In collecting the data, the
sample population used here are 400 internet users in Bangkok by using multistage Sampling. That is to say, the
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first stage which the Simple Random Sampling are used by using ballot method in order to receive the 10
representative areas from the total amount of 50 administration areas in Bangkok. After that the sampling by
specifying the Quota Sampling are used by specifying the 10 representative area with the sample for 40 people
each when we have received the sample amount as specified. The last step is to use the Purposive Sampling by
selecting only the Internet Service User living in each area that is the representative of the number for 40 for
areas.
The statistics used in analyzing the data are divided into 2 parts which are Descriptive Statistics by using
Percentage, Means and the Standard Deviation, Inferential Statistics, Chi-square and the Spearman rank
correlation coefficient in order to test the relation and to use T-test, One-way ANOVA in order to test the
difference by specifying the statistical significance at 0.05.

KEYWORDS: Computer Crime Act B.E. 2550, Internet user
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
สืบเนื่องจาการที่เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตไดพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ขอมูลที่มีอยูในรูปแบบตางๆ
ทั่วโลกไดถูกนํามาเผยแพรบนเว็บไซตทําใหทุกคนในโลกนี้สามารถเขาถึงขอมูลตาง ไดอยางรวดเร็วและไร
พรหมแดน ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่อินเทอรเน็ต เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตหลายๆดาน และมี
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นทุกป ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นพรอมๆ กับการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตก็คือ
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรผานสื่ออินเทอรเน็ต นั้นเอง เชน ไวรัส สื่อลามกอนาจาร การหมิ่นประมาท
การพนัน การเจาะระบบ การฉอโกง เปนตน
เมื่อการกระทําความผิดเหลานี้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และสรางความเดือนรอนตอ เศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงตองหาทางแกไขปญหาเหลานี้ และทางออกก็คือ การรางกฎหมายขึ้นมา
ใหม และออกบังคับใช ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เพื่อ
หวังวาจะชวยลดปญหาการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรใหนอยลงและสรางความเกรงกลัวใหแกผูกระทําผิด
แตผลลัพธก็คืออัตราการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น และเกิดขอวิพากษวิจารณในตัวกฎหมาย
ฉบับนี้มากมาย เชน 1.) กฎหมายนี้เปนแคเพียงเครื่องมือของภาครัฐในการเอาผิดเทานั้นแตประชาชนไมไดรับรูใน
ตัวกฎหมายฉบับนี้เลย 2.) กฎหมายนี้อาจจะไปปดกันเสรีภาพในการรับรูของประชน เพราะโลกอินเทอรเน็ตเปน
โลกที่เปดกวางและมีเสรีในการแสดงความคิดเห็น ถาตองลดบทบาทตรงนี้ลงไป อาจทําใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารขอเท็จจริงนอยลง 3.) ทําใหภาครัฐมีอํานาจมากเกินไปและอาจจะเปนการละเมิดสิทธิ์สวนบุคคลของ
ประชาชน
ดวยเหตุนี้จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรู และทัศนคติ ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ทั้งนี้เพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงมุมมองและความรูของประชาชนที่มีตอพระราชบัญญัตินี้ เพราะพระราชบัญญัติ ก็ถือเปน
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กฎหมายอยางหนึ่ง ที่กําหนดกฎเกณฑซึ่งมีเนื้อหาเปนการทั่วไป ไมมุงเฉพาะเจาะจงตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
ใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง แตเปนของสวนรวม ประชาชนทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะตองปฏิบัติตาม
และยังเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหพระราชบัญญัตินี้ประสบความสําเร็จได หากไดรับความรวมมือรวมใจกันเปน
แรงผลักดันใหทุกๆ ฝายในการสอดสองดูแลใหปญหาที่สืบเนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีหมดไปจาก
สังคมได

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู และทัศนคติ ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากร กับการรับรูและทัศนคติตอพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร กับการรับรูและทัศนคติตอพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550

3. สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการรับรูในเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 แตกตางกัน
2. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 แตกตางกัน
3. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการเปดรับสื่อแตกตางกัน
4. ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับการรับรูเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
5. ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับทัศนคติตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
6. การเปดรับสื่อมีความสัมพันธกับการรับรูเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
7. การเปดรับสื่อมีความสัมพันธกับทัศนคติตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
8. การรับรูเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Model)
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Reseach) ในการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู และทัศนคติ
จึงใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2552 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปน
แบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Close-Ended Question) ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นเองเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จะแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ประสบการณใชอินเทอรเน็ต และความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 เปนคําถามเพื่อประเมินการเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 3 เปนคําถามวัดการรับรูในเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.2550 จํานวน 13 ขอ
สวนที่ 4 เปนคําถามวัดทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.2550 จํานวน 10 ขอ
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สําหรับการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ จะใชการทดสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยจะตองมีเนื้อหาที่ตรงกับเรื่องที่วิจัย สามารถวัดใน
เนื้อหาที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง โดยใหผูที่มีความชํานาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ปริมาณ โดยใชคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index : IOC) การหาคาดัชนี
IOC นี้ ผูวิจัยใชวิธีของโรวิเนลลิ และแฮมบิลตัน
หลังจากสรางแบบสอบถามและปรับปรุงเสร็จแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ (Pilot
Test) เพื่อแสดงความเชื่อถือได (Reliability) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบวาคําถามแตละขอ แตละ
ตอนในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูวิจัยตองการหรือไม คําถามที่ใชเหมาะสมหรือไม
ยากหรืองายตอความเขาใจ จากนั้นนํามาทดสอบหาความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยใชวิธีการดังนี้
ในสวนของคําถาม ตอนที่ 3 การรับรูในเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ที่มีการใหคะแนนแตละขอแบบ ตอบถูกได 1 ตอบผิดได 0 ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นโดย
ใชสูตรของ Kuder Richardson โดยใชสูตร KR20 และในสวนของคําถาม ตอนที่ 2 การเปดรับสื่อ และตอนที่ 4
ทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ที่มีการใชแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) ผูวิจัยจะใชวิธีการวิธีหาความเชื่อมั่นสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach

6. อภิปรายผล
การรับรู และทัศนคติ ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
61.0 อายุระหวาง 26 - 35 ป รอยละ 45.5 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 59.5 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัท/หางรานเอกชน รอยละ 37.8 มีรายไดระหวาง 10,001 - 20,000 รอยละ 27.2 มีประสบการณการใช
อินเทอรเน็ต 7-10 ป รอยละ 40.2 และมีความถี่ในการใชอินเทอรเน็ตมากกวา 20 ชั่วโมง/สัปดาห รอยละ 63.2
ดานการเปดรับสื่อ กลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้มีการเปดรับขาวสารผานสื่อ อินเทอรเน็ต
และโทรทัศน อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 78.2 และรอยละ 57.2 และสื่อที่กลุมตัวอยางคิดวาจะทําใหมีความรู
ความเขาใจในเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ไดดียิ่งขึ้นคือสื่อ
อินเทอรเน็ต อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 51.0
ดานการรับรู กลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 53.5 รองลงมาคือมีการรับรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 33.75 และกลุมที่มีจํานวนนอยสุดคือ กลุม
ตัวอยางที่มีการรับรูอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 12.75
ดานทัศนคติ กลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีทัศนคติเปนกลางตอพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 คิดเปนรอยละ 60.75 รองลงมาคือมีทัศนคติระดับสูงตอ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 คิดเปนรอยละ 38.25 และกลุมที่มี
จํานวนนอยสุด คือกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติระดับต่ําตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 คิดเปนรอยละ 1.0
363

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (Independent Sample T-test) และความแตกตางระหวาง
กลุม (One-way ANOVA) พบวาลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต
ที่แตกตางกันมีผลทําใหการรับรูตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
แตกตางกัน สวนในดานทัศนคติพบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีผลทําใหมีทัศนคติตอพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 แตกตางกัน และในดานการเปดรับสื่อ ไมมีตัวแปรใด
ในลักษณะทางประชากร ที่มีผลทําใหการเปดรับสื่อแตกตางกัน
ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ สเปยรแมน (Spearman
rank correlation coefficient หรือ Spearman's rho) และไคสแควร (Chi-square) พบวาลักษณะทางประชากร
ไดแก เพศ เพศ และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีความสัมพันธ กับการรับรูเรื่องพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานทัศนคติ
พบวา ระดับการศึกษา และรายไดมีความสัมพันธกับทัศนคติตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในดานการเปดรับสื่อยังพบวามี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูและทัศนคติตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้พบวากลุมผูใชอินเทอรเน็ตมีการรับรู และทัศนคติ ตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 อยูในระดับปานกลาง ซึ่งกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่มีประสบการณใน
การใชอินเทอรเน็ตมานาน และมีระดับการศึกษาสูง ยอมมีการรับรู และทัศนคติที่สูงตาม ดังนั้นการที่ภาครัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของตองการที่จะเผยแพรและสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ควรเริ่มจาก
กลุมเปาหมายที่เปนผูใชอินเทอรเน็ตรายใหม ที่ยังมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตไมมาก หรือยังไมเคยเลย
โดยเริ่มจากลุมที่มีระดับการศึกษานอยเชน ระดับประถม หรือเริ่มตั้งแตวัยเยาว เพื่อเปนการปลูกฝงจริยธรรม
การใชไอทีตั้งแตเริ่มตนจากจิตสํานึกวัยเยาวในโรงเรียน วาสิ่งที่ไหนควรทํา หรือไมควรทํา โดยการประยุกตเขา
กับระบบการศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับเด็ก เชน ทําเปนรูปการตูน เรื่องราวที่คลายกับใหความรูทางออม อยูที่
รูปแบบและวิธีการนําเสนอ ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึกใหผูใชเกิดความตระหนักถึงการใชงานและใชอยางมี
คุณคาตอไป
ถึงแมวากลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่มีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตมานาน และมีระดับการศึกษาสูง
จะเปนกลุมที่มีการรับรู และทัศนคติอยูในระดับสูงก็ตาม แตในภาพรวมก็คืออยูในระดับปานกลาง
ซึ่งหมายความวายังมีกลุมผูใชอินเทอรเน็ตบางกลุมที่ยังไมมีการรับรูในเรื่องพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 หรือมีการรับรูในระดับต่ํา ดังนั้นการที่จะเผยแพรและสรางความรูความ
จึงอาจทําไดงายกวาเนื่องดวยคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ซึ่งผูวิจัยเห็นวาตัวพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ซึ่งมีเนื้อหาเปนภาษาในทางกฎหมาย และศัพทเฉพาะทาง อาจทําใหเขาใจได
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ยาก ถาไมใชผูที่มีความรูหรือเกี่ยวของเฉพาะทาง การที่จะเผยแพรและสรางความรู ควรมีการใชภาษาที่เขาใจ
งาย พรอมยกตัวอยางประกอบ แตยังคงไวซึ่งตัวบทกฎหมาย
สําหรับสื่อที่จะใชในการเผยแพรนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้ สื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อที่กลุมตัวอยางใชมาก
ที่สุดและมีความคิดเห็นวาจะเปนสื่อที่จะชวยใหเขาใจและรับรูในตัวพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ไดดียิ่งขึ้น เพราะในปจจุบันนี้สื่ออินเทอรเน็ต ไดมีการพัฒนาเปนสื่อใหม ที่
เรียกวา New Media ซึ่งเกิดจากการใชเทคโนโลยีจากสื่อหลาย ๆ ประเภทมารวมกัน เนื่องจากรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของคนที่ใชชีวิตอยูนอกบานมากขึ้น ทําใหสื่อมีการพัฒนาชองทางและรูปแบบเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมาก
ที่สุด “สื่อนอกบาน” จึงเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ที่สามารถจับกลุมเปาหมายมากที่สุด นอกจากนี้ New
Media หรือดิจิตอลมีเดีย ก็เติบโตขึ้นเปนทางเลือกใหมในยามที่สื่อเกาอยางโทรทัศน วิทยุ และสิ่งพิมพ มีขอจํากัด
จากอํานาจรัฐ ทําใหทั้งผูชม ผูผลิต และนักโฆษณาหันไปหา “สื่อใหม” อยางทีวีดาวเทียมและเว็บไซต อยางที่ไม
เคยเปนมากอน นับเปนการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางเห็นไดชัด
ดังนั้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองอาศัยความรวมมือจากผูประกอบการ
เว็บไซตใหชวยเผยแพรและสรางการรับรูเกี่ยวกับตัวพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 แกผูใชอินเทอรเน็ต โดยใหหนาโฮมเพจของทุกเว็บมีคอนเทนต ที่แสดงถึงเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับตัวพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ในจุดใดจุดหนึ่งของหนา
เว็บ เพื่อใหผูใชอินเทอรเน็ตไดตระหนักในการใชงานที่ถูกตองและมีคุณคา
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การลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว :
กรณีศึกษา บริษัท พี.เอส.เอ. อินเตอร-คูลลิ่ง จํากัด
DECREASING LOSSES IN WELDING AND LEAK CHECK PROCESS:
CASE STUDY P.S.A. INTER-COOLING CO.,LTD.
อรวรรณ วาดเขียน
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : plespu@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตคอยล ที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมคอยลและ
ทดสอบรอยรั่ว ของบริษัท พี.เอส.เอ. อินเตอร-คูลลิ่ง จํากัด จากการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและ
การเก็บขอมูลความสูญเสียเพื่อเปนแนวทางในการแกไข พบวาปญหาความสูญเสียที่พบมากที่สุดในกระบวนการ
ผลิต คือ คอยลรั่ว มีสาเหตุมาจากวิธีการทํางาน และความผิดพลาดของพนักงาน ตลอดจนการไมสามารถใช
ทรัพยากรการผลิตของโรงงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดทําการแกไขโดยการศึกษาและวิเคราะหปญหาแยกตาม
ทรัพยากรการผลิต และกําจัดสาเหตุของความสูญเสียเหลานั้น และใชคารอยละของความสูญเสียเทียบกับจํานวน
คอยลที่ผลิตเพื่อประเมินคาความสูญเสีย ภายหลังจากการปรับปรุงดําเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย โดย
เปรียบเทียบขอมูลผลการดําเนินงานระหวางกอนและหลังการแกไขปรับปรุง พบวาจํานวนความสูญเสียจากคอยล
รั่วโดยรวมกอนการแกไขปรับปรุง คิดเปนรอยละ 3.60 ของจํานวนผลผลิตทั้งหมด ภายหลังจากที่ไดดําเนินการ
แกไขปรับปรุง จํานวนความสูญเสียจากคอยลรั่วเทียบกับจํานวนผลผลิตทั้งหมดลดลงเหลือรอยละ 1.03 ผลที่
ไดรับจากการปรับปรุง คือ บริษัทสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากคอยลรั่วลงไดรอยละ 2.57

คําสําคัญ : ความสูญเสีย การลดความสูญเสีย การควบคุมคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ
ABSTRACT
The objective of this research is to decrease losses of coil product in welding and leak check process of
P.S.A. Inter-Cooling Co. Ltd. Based on the problems occurred in the production process and loss data, it was
found that the maximum loss was a leak coil. The causes of losses are work method and human errors as well as
the inefficient utilization of the company's pressing resources such as manpower, raw materials, machine and
equipment. This problem was solved by analyzing the causes of loss elimination. The loss index or percent of
loss is used to identify the loss evaluation. After following the implementation of the work improvement
procedures outlined in this research, the improvement was done by comparison of before and after
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improvement. It was found that the total loss of leak coil before improvement were 3.60 percent of all
production and after improvement found that total the loss of leak coil were 1.03 percent of all production. As a
result, this improvement can be lower losses by 2.57 percent of leak coil problems.

KEYWORDS: Losses, Decreasing losses, Quality control, Quality tools
1. บทนํา
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตคอยลมีแนวโนมที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้การที่มีการนําคอยลจากผูผลิตใน
ตางประเทศเขามาจําหนายในประเทศเพิ่มมากขึ้นยิ่งมีสวนทําใหภาวะการแขงขันทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับ
ความเสี่ยงจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากตนทุนของวัตถุดิบหลัก ไดแก ทองแดง
อลูมิเนียม และแผนสังกะสีที่มีราคาสูง โดยเฉพาะทองแดงซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญที่สุดในการผลิต ซึ่งปจจุบัน
ยังมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการใชที่มีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาจาก
ตางประเทศ และราคาคอนขางผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของความตองการใชในตลาดโลก โดยมีราคาอางอิง
จาก London Metal Exchange (LME) หากเกิดผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดขึ้น ก็จะทําใหเกิดความสูญเสีย
แกผูประกอบการผลิตเปนอยางมาก
จากการเก็บขอมูลเบื้องตนของโรงงานที่เปนกรณีศึกษา ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2551 จากการผลิตคอยลทั้งหมด 10,949 ตัว พบความสูญเสียทั้งหมด 602 ตัว หรือรอยละ 5.50 ของปริมาณการ
ผลิตทั้งหมด โดยพบความสูญเสียจากฝายเชื่อมและทดสอบรอยรั่วมากที่สุด จํานวน 478 ตัว หรือคิดเปนรอยละ
79.40 ของจํานวนความสูญเสียทั้งหมด ดังนั้นกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่วจึงมีความสําคัญที่สุดที่
จะนํามาพิจารณาเพื่อหาทางแกไขและปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตอไป เนื่องจากมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และสงผลกระทบตอโรงงานที่เปนกรณีศึกษาอยางมาก ดังนั้นการลดปริมาณความสูญเสียใหอยูในระดับที่
ต่ําจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอคุณภาพสินคา ตอความพึงพอใจของลูกคา และศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
จากสภาพปญหาที่พบในโรงงานตัวอยางเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อทําการหาสาเหตุ และ
ปจจัยที่ทําใหเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อหาวิธีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
เพื่อใหผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา และสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับ
องคกรมีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตองอาศัยพนักงานระดับปฏิบัติการผูซึ่งทําการผลิตโดยตรงและสามารถมองเห็นความ
สูญเสียไดมากที่สุด รวมถึงอาศัยความรวมมือจากทุกฝายและทุกหนวยงาน เพื่อใหการลดความสูญเสียในครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว
2. เพือ่ หาแนวทางในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว
3. เพือ่ นําแนวทางที่ไดมาแกไขปญหาและลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว
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3. ขอบเขตของการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้ไดอาศัยเครื่องมือคุณภาพ โดยนําแนวคิดของเครื่องมือคุณภาพ ไดแก แผนผังพาเรโต
และแผนผังแสดงเหตุและผล มาประยุกตใชสําหรับเปนแนวทางในการวิเคราะหคนหาปญหา หาสาเหตุของ
ปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2. ทําการศึกษาเฉพาะพนักงานในบริษัท พี.เอส.เอ. อินเตอร-คูลลิ่ง จํากัด จํานวน 25 คน และศึกษาเฉพาะ
คอยลรอนหรือคอยลคอนเดนเซอรเทานั้น เนื่องจากเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท และพบจํานวนความสูญเสียที่
ตองหาทางแกไขและปองกันเปนจํานวนมาก
3. ใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว ตั้งแต
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551
4. ทําการศึกษาและทําการวิจัยเฉพาะการลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว
ของฝายเชื่อมและทดสอบรอยรั่ว ในบริษัท พี.เอส.เอ. อินเตอร-คูลลิ่ง จํากัด เทานั้น

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในการลดความสูญเสีย มีดังตอไปนี้
1. ความสูญเสียในการผลิต
ความสูญเสีย (โกศล ดีศีลธรรม, 2548) คือ สิ่งที่เสียไปกับขั้นตอนการดําเนินงานโดยไมกอใหเกิด
ประโยชนใดๆ ขึ้นมา แตกลับทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง สินคามีคุณภาพต่ํา แตตนทุนสูง แบงออกเปน
ความสูญเสียจากการวางงานหรือการรอคอย และความสูญเสียที่เกิดจากงานที่ไมไดสรางมูลคาเพิ่ม
ความสูญเสียในกระบวนการผลิต (นากาโยชิ นากาชิมา, 2544) คือ คาใชจายที่เสียไปในกระบวนการผลิต
โดยไมไดมีสวนสนับสนุนกระบวนการผลิตแตอยางใด มีสาเหตุมาจาก ทรัพยากรการผลิต อันประกอบดวย
คนงาน เครื่องจักรและอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการทํางาน และวิธีการตรวจสอบ
2. การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ (ประชา กลิ่นเกลา, 2543) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองตอบ
ความตองการดานคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุงจะควบคุมวัตถุดิบ
กระบวนการ และการกําจัดสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทั้งหมด เพื่อควบคุมมิใหของเสียมี
มากเกินกวาที่กําหนด และในปจจุบันการควบคุมคุณภาพมุงเนนที่ของเสียตองเปนศูนย
คุณภาพจะเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ รวมถึงขั้นตอนในการผลิตดวย (พงศ หรดาล, 2547, หนา 147) คุณภาพ
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากบริษัทจะมีชื่อเสียงไดจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีออกจําหนาย
และภาระรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑที่เปนขอผูกมัดทางกฎหมาย ซึ่งผูขายจะตองชดใชคาเสียหายใหบุคคลที่ไดรับ
อันตรายจากผลิตภัณฑหรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัย จึงตองตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ
ตอผลิตภัณฑ ตั้งแตการออกแบบจนถึงการผลิตออกจําหนายใหไดตามมาตรฐาน รวมถึงการประยุกตใชในระดับ
โลก เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันกันในเรื่องคุณภาพเปนหลัก และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดังนั้นมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลดวย
369

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

ในกระบวนการผลิตสินคาใดๆ กระบวนการผลิตมักจะเกิดความผันแปรอยูเสมอ สงผลใหผลิตภัณฑเสียที่
ยอมรับไมไดตองถูกปฏิเสธไป จึงจําเปนที่จะตองมีการควบคุมคุณภาพสินคาดวยการควบคุมความผันแปรจาก
การจัดการและแรงงาที่เกิดขึ้นจากคน ควบคุมเครื่องจักรไมใหเกิดการสึกหรอ และควบคุมวัตถุดิบใหมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวในการผลิต (อดิศักดิ์ พงษพูลผลศักดิ์, 2545)
3. เครื่องมือที่ใชในการควบคุมคุณภาพ
แผนผังพาเรโต (ฮิโตชิ คุเมะ, 2535) เปนแผนผังที่ใชแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาเหตุของ
ความบกพรองกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น เมื่อตองการกําหนดสาเหตุที่สําคัญของปญหาเพื่อแยกออกมาจาก
สาเหตุอื่นๆ เมื่อตองการยืนยันผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา โดยเปรียบเทียบกอนทํากับหลังทํา และเมื่อ
ตองการคนหาปญหาและหาคําตอบในการแกไขปญหา
แผนผังแสดงเหตุและผล คือ แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางผลกับสาเหตุที่เกี่ยวของ ใชเมื่อตองการ
คนหาสาเหตุแหงปญหา เมื่อตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจกับกระบวนการอื่น และเมื่อตองการระดมสมอง
โดยในการแกปญหาจากแผนผังแสดงเหตุและผลตองตัดสาเหตุที่ไมจําเปนออก โดยจัดลําดับความเรงดวน
และความสําคัญของปญหา ถายืนยันสาเหตุนั้นไมได ตองกลับไปเก็บขอมูลอีกครั้ง คิดและกําหนดวิธีการแกไข
กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลา และติดตามผลการแกไขในรูปแบบที่เปนตัวเลขสามารถวัดได
4. การลดความสูญเสียเพื่อการเพิ่มผลผลิต
แนวทางในการลดความสูญเสีย สามารถทําไดโดยการคนหาจุดบกพรองของขั้นตอนการดําเนินงาน
โดยวางแผนการใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด การลดงานระหวางทําใหเกิดการตกคางนอยที่สุด หมั่นควบคุม
ตรวจสอบขั้นตอนการทํางานและคุณภาพงานอยูเสมอเพื่อลดปริมาณของเสีย กําหนดนโยบายการทํางานที่แนชัด
เปนมาตรฐานเดียวกัน และติดตามผลการดําเนินงาน ถาเปนที่นาพอใจก็ควรปฏิบัติตอไป และแกไขจุดที่ไมไดผล
โดยตองอาศัยเทคนิคพื้นฐาน ไดแก กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย กิจกรรม 5ส วงจร PDCA กิจกรรมขอเสนอแนะ
กิจกรรมกลุมยอย เปนตน และเทคนิคขั้นสูง ไดแก การบริหารคุณภาพโดยรวม การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมี
สวนรวม การผลิตแบบทันเวลาพอดี เปนตน

5. ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยอาศัยการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาการทํางานและนําแนวคิดของเครื่องมือคุณภาพมาประยุกตใช
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานในบริษัท พี.เอส.เอ.อินเตอร-คูลลิ่ง จํากัด จํานวน 25 คน
แบงเปน 2 แผนก คือ แผนกควบคุมคุณภาพ จํานวน 8 คน และแผนกผลิต จํานวน 17 คน โดยแผนกควบคุม
คุณภาพ ไดแก ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ จํานวน 1 คน หัวหนาฝายตรวจรับสินคาเขา จํานวน 1 คน หัวหนา
ฝายตรวจสอบสินคาออก จํานวน 1 คน พนักงานฝายตรวจรับสินคาเขา จํานวน 1 คน พนักงานฝายตรวจสอบ
สินคาออก จํานวน 2 คน พนักงานฝายเก็บรักษาสินคา จํานวน 2 คน และแผนกผลิต ไดแก ผูจดั การแผนกผลิต
จํานวน 1 คน หัวหนาฝายเชื่อมและทดสอบรอยรั่ว จํานวน 1 คน พนักงานฝายเชื่อมและทดสอบรอยรั่ว จํานวน
15 คน
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3. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย ในการศึกษาไดแบงขั้นตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ศึกษากระบวนการผลิตและกระบวนการ
ที่พบความสูญเสียมากที่สุด
3. วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข
ที่เหมาะสม
4. ดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทาง
ที่ไดกําหนดไว
5. เปรียบเทียบผลกอนและหลังแกไขปญหา
6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปนแบบฟอรมสําหรับการเก็บขอมูลความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตของแผนกผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพ และเครื่องมือคุณภาพ โดยนําแนวคิดของเครื่องมือคุณภาพ ไดแก
แผนผังพาเรโต และแผนผังแสดงเหตุและผลมาประยุกตใชสําหรับเปนแนวทางการวิเคราะหคนหาปญหา
หาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้น
5. การรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจสภาพปญหาปจจุบันที่เกิดขึ้น เริ่มจากการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
โรงงาน ศึกษากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตคอยล โดยศึกษากระบวนการผลิตในขั้นตอนแรก
จนกระทั่งกระบวนการสุดทายจนสําเร็จออกมาเปนคอยล จากนั้นจึงศึกษากระบวนการที่พบความสูญเสียมาก
ที่สุด และนําขอมูลหรือทฤษฏีในการควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงเทคนิคตางๆ ที่สําคัญ ไดแก แผนผังพาเรโต
แผนผังแสดงเหตุและผลมาใชวิเคราะหถึงปญหาที่พบเพื่อทําการดําเนินการแกไขและปรับปรุงอยางเปนขั้นตอน
เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดเลือกดําเนินการแกไขฝายเชื่อมและทดสอบรอยรั่ว เนื่องจากพบจํานวนความสูญเสียที่ตองหา
ทางแกไขและปองกันเปนจํานวนมาก โดยจากการรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2551 ในการผลิตคอยลทั้งหมดจํานวน 10,949 ตัว พบความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมคอยลและ
ทดสอบรอยรั่ว คิดเปนรอยละ 4.37 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด และเมื่อวิเคราะหดวยแผนผังพาเรโต พบวา
ความสูญเสียที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ ปญหาคอยลรั่ว คิดเปนรอยละ 3.60 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
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และคิดเปนรอยละ 82.64 ของความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว และมีลักษณะ
ความสูญเสียที่แตกตางกันออกไป ไดแก รั่วตรงของอ รั่วกลางคอยล รั่วตรงรอยเชื่อมตอ รั่วตรง Flare Nut และรั่ว
ใตเพลท ซึ่งทั้งหมดนี้นับไดวาเปนความสูญเสียที่เกิดจากคอยลรั่วทั้งหมด เพียงแตนํามาจําแนกตามลักษณะของ
ความสูญเสียเพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการเก็บขอมูลดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แผนผังพาเรโตแสดงขอมูลความสูญเสียจากคอยลรั่วกอนการแกไขปญหา
หลังจากทราบขอมูลความสูญเสียแลวจึงทําการจัดประชุมระดมสมองระหวางฝายและแผนกที่เกี่ยวของ
โดยนําแผนผังแสดงเหตุและผลมาประยุกตใชดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 แผนผังแสดงเหตุและผล แสดงสาเหตุของความสูญเสียจากคอยลรั่ว
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เมื่อทราบปญหาและสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียแลว ผูวิจัยไดรวมมือกับผูรับผิดชอบของบริษัท
พิจารณาหาแนวทางแกไขที่สอดคลองกับสาเหตุ สรุปแนวทางแกไขปญหาและกําหนดมอบหมายหนาที่ใหผูที่
เกี่ยวของดําเนินการแกไข พรอมทั้งจัดทําวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงกําหนดมาตรฐานตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นใหมีปริมาณลดลง และนําวิธีการแกปญหาไปปฏิบตั ิงานจริงในโรงงานที่เปนกรณีศึกษา

6. ผลการวิจัย
หลังจากที่ไดดําเนินการนําแนวทางการแกไขปญหาไปปฏิบัติจริงโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย
การจัดทําแบบฟอรมบันทึกแยกปญหาในแตละเดือน จัดทําแบบฟอรมการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ
สุดทาย จัดทําแผนคุณภาพเพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ทําการสอบเทียบเครื่องมือวัดและกําหนด
รายการรหัสเครื่องมือวัด สอนขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานแกพนักงานโดยละเอียดและมีการวัดความสามารถและ
ความเขาใจและประเมินผลพนักงานที่เขามาทํางานใหม และจัดทําวิธีปฏิบัติงานที่จําเปนเพื่อแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนในพื้นที่ปฏิบัติงานและจัดทําวิธีการปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานตางๆ ในการปฏิบัติงานแลวนั้น จึงได
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้งในวันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 แสดงดังผังพาเรโตใน
ภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 แผนผังพาเรโตแสดงขอมูลความสูญเสียจากคอยลรั่วหลังการแกไขปญหา
หลังจากทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว ความสูญเสียที่เกิดจากคอยลรั่วมี
ปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับกอนการแกไขปญหา โดยความสูญเสียที่เกิดจากการรั่วตรงของอ มีปริมาณลดลงรอยละ
1.20 รั่วกลางคอยล มีปริมาณลดลงรอยละ 0.64 รั่วตรงรอยเชื่อมตอ มีปริมาณลดลงรอยละ 0.28 รั่วตรง Flare Nut
มีปริมาณลดลงรอยละ 0.28 และรั่วใตเพลท มีปริมาณลดลงรอยละ 0.17 เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งหมด และ
สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากคอยลรั่วทั้งหมดลงไดรอยละ 2.57
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7. สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่วครั้งนี้ พบวา
ผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอที่ไดตั้งไว ดังนี้
1. ความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่วที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดใน
วิธีการทํางาน ความผิดพลาดของพนักงาน ตลอดจนการไมสามารถใชทรัพยากรการผลิตของโรงงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เนื่องจากโรงงานขาดการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน ขาดการจําแนกและวิเคราะหสาเหตุของ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ขาดผูรับผิดชอบดานคุณภาพที่ชัดเจน และขาดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ที่ตั้งไววาเพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียใน
กระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว
2. ในการแกไขปญหาความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว ไดดําเนินการ
แกไขปญหาโดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังที่ระบุใบผลการวิจัย และจัดทําวิธีปฏิบัติงานที่จําเปนเพื่อแสดง
ใหเห็นอยางชัดเจนในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ที่ตั้งไววาเพื่อหาแนวทางใน
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว
3. หลังจากที่ไดนําแนวทางการแกไขปญหาไปปฏิบัติจริงและทําการเก็บรวบรวมขอมูลอีกครั้ง พบวา
ความสูญเสียที่เกิดจากคอยลรั่วลดลง และผลที่ไดรับทางตรง คือ สามารถลดจํานวนการเกิดความสูญเสียจาก
ปญหาคอยลรั่วลงไดเฉลี่ยเดือนละ 74 ตัว สวนผลที่ไดรับทางออม คือ สามารถลดคาเฉลี่ยรวมของการเกิด
ความสูญเสียลงได รวมถึงพนักงานในฝายและแผนกที่เกี่ยวของไดประสานงานรวมมือกันทํางาน และไดเรียนรู
การทํางานและแกไขปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ที่ตั้งไววาเพื่อนําแนวทาง
ที่ไดมาแกไขปญหาและลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมคอยลและทดสอบรอยรั่ว

8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในที่นี้จะแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก ขอเสนอแนะในการนําไปใช และ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปที่ควรจะไดมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ควรมีการจัดทําโปรแกรมในการบันทึกขอมูลความสูญเสีย เพื่อใหสามารถบันทึกผลไดสะดวกรวดเร็ว
และมีความถูกตอง
2. เมื่อพบความสูญเสียควรมีการตอบสนองการแกปญหาที่รวดเร็ว และแกปญหาในทันทีขณะที่การผลิต
ยังอยูในสภาพเดิม จะชวยใหสามารถลดปญหาที่จะเกิดซ้ําได
3. ควรมีการใหขอมูลขาวสารกับพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เพื่อเปนแรงจูงใจให
พนักงานทุกคนรวมมือในการทํางานเพื่อลดความสูญเสียและพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน
4. ในการจัดทํามาตรฐานปฏิบัติงานตางๆ ขึ้นมาใหม ควรแนะนําทั่วทั้งองคกรและฝกอบรมพนักงานใน
หนวยงานตางๆ ใหทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง และเมื่อมีการปรับปรุงวิธีการทํางานตางๆ มาตรฐานที่อยู
ในรูปเอกสารตองไดรับการแกไขดวย เพื่อปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรนําเครื่องมือควบคุมคุณภาพชนิดอื่นๆ ที่ยังไมไดนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้มา
ประยุกตใชกับโรงงาน และนําแนวทางการแกไขปญหาตางๆ จากงานวิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางเพื่อประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนที่สุด
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรและอุปกรณ โดยนําวิธีการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันมาประยุกตใช เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณของโรงงานสวนใหญผานการใชงานมา
หลายป และขาดการบํารุงรักษาที่ถูกวิธี
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ความตั้งใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่
BEHAVIORAL INTENTION TO USE MOBILE BANKING
พิรัฐพงศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: piratapong@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อทดสอบความตั้งใจในการใชบริการธนาคาร
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ของบริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
(AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(TRUEMOVE) ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร คัดเลือกจากกลุมตัวอยางแบบความนาจะเปน แบงออกเปน
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามเครือขายการใชบริการ และสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในลูกคาของแตละเครือขาย จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธของปจจัยดานรูปแบบการใชชีวิต ปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิง ปจจัยดานความปลอดภัยและ
ความเปนสวนตัว ที่สงผลตอการใชบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของ
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในการดําเนินธุรกรรมดาน
การเงินการธนาคาร โดยสรางตัวแปรเพื่อเปนกรอบในการศึกษาภายใตพื้นฐานของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model: TAM) ทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) และ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Means) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยและทดสอบคาเฉลี่ยดวย T-test และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson Correlation)

คําสําคัญ : ความตั้งใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่, ธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ABSTRACT
This research is a survey research with objectives to test the behavioral intention to use mobile banking
of customers using mobile phone service in Bangkok Metropolitan area who own mobile phone and use
financial services via mobile banking, to research on the relationship of factors affecting the usage of financial
services via mobile banking, and to inquire on the opinions of Bank’s service users in Bangkok Metropolitan
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area who use mobile phone toward the usage of mobile banking for financial and banking transactions. This
study was customers using mobile phone service of the Advance Info Service (Public) Company Limited (AIS),
the Total Access Communication (Public) Company Limited (DTAC), and the True Corporation (Public)
Company Limited (TRUEMOVE) that registered within Bangkok. The sample are selected on probability basis
by stratified random sampling under the network of service use and purposive sampling for 400 customers of
each network by using questionnaire in collecting data. The study uses factor of compatibility with lifestyle and
factor of subjective norm and factor of security and privacy and the technology acceptance model (TAM) and
theory of reasoned action (TRA) and theory of planned behavior (TPB) as the framework to analyze the
behavior intention of consumers.
Statistics used in analyzing data was divided into 2 parts including descriptive statistics by using
percentage and means, and inferential statistics by comparing means and testing means by T-test and analyzing
variance by One-way ANOVA by stipulating statistical significance at 0.05 level and testing relationship of
variables by Pearson Correlation.

KEYWORDS: Behavior intention to use mobile banking, Mobile banking
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ธนาคารพาณิชยใหความสําคัญเรื่องการเจริญเติบโตของรายไดและผลกําไร โดยมุงตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหดีขึ้น รวมทั้งการแขงขันที่เขมขน ทั้งจากคูแขงที่เปนธนาคารไทยแทดวยกันและธนาคารที่มี
ผูถือหุนตางชาติเขามาถือหุน โดยเฉพาะปจจุบันธนาคารพาณิชยในประเทศไทยไดใหความสําคัญกับ การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับธุรกิจสถาบันการเงิน (Financial Service Institution: FSI) มีความตื่นตัวใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสรางศักยภาพในการแขงขัน ประกอบกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครือขาย
สื่อสารไรสายที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถสูง ก็จะชวยผลักดันใหแนวโนมการทําธุรกรรมทางการเงินมี
แนวโนมสูงดวยเชนกัน แนวทางพัฒนาของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยสวนใหญจะเนนการลงทุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหลัก เริ่มเห็นไดชัดในชวงป
พ.ศ.2528 โดยมีการนําระบบงานคอมพิวเตอรมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานดานเงินฝาก ดานสินเชื่อ และบัญชี
แทนการบันทึกจัดเก็บขอมูลลงกระดาษในลักษณะพิมพดีด จากนั้นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยก็มีการพัฒนามาตอเนื่องมาตลอด (ธนาคารแหงประเทศไทย,2550)
โทรศัพทมือถือมีผลตอชีวิตของคนนับพันลานคนทั่วโลกรวมทั้งคนยากจน การเปลี่ยนแปลงพัฒนา
เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ เปดโอกาสและอนุญาตใหคนสามพันลานคนที่ไมมีบัญชีธนาคารสามารถเขาถึงบริการ
ทางการเงินได (Christen, Rosenberg, and Jayadeva, 2004) ในการเขาถึงบริการทางการเงินผานโทรศัพทมือถือได
นั้น เปนประวัติการณทางการเงินรูปแบบใหมและโอกาสทางการเงิน ในการพัฒนาและเขาถึงนั้นไดรับการ
กําหนดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการดําเนินการทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินในอนาคตอันใกล
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ภาคเอกชนมีการตอบสนองโอกาสที่ดีนี้ โดยมีพัฒนาบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
(Mobile Phone Financial Services) ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชย (Banks) ผูใหบริการเครือขายเคลื่อนที่ (Mobile
Phone Operators) และอื่นๆที่ไมใชธนาคารสถาบัน (Non – Banking) ไดพัฒนาธุรกรรมทางการเงินการบริการที่มี
อยูในอุตสาหกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา โดยใหบริการทางการเงินในประเทศ
และตางประเทศในรูปแบบ บริการโอนเงิน (Money transfers), เงินฝาก (Deposits) และ ถอนเงิน (Withdrawals),
เรียกเก็บเงินและการชําระเงินขายปลีก (Bill and retail payments), เงินเดือน (Payroll services), บริการชําระเงินกู
(Loan disbursement) และซื้อขายหลักทรัพย (Stock exchange trading), การเติบโตของบริการเหลานี้ขึ้นอยูกับ
รูปแบบของธุรกิจ ความตองการของลูกคา และสภาวะทางธุรกิจในการแขงขันบริการทางการเงิน (World
Bank,2007)
การพัฒนาการบริการธนาคารพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และคุณภาพบริการใหตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการ (Mauro C. Hernandez and Afonso Mazzon,2007) แสดงถึงวา ปจจัยดานผูบริโภค เชน การยอมรับ
ของผูบริโภค (Customer Acceptance) เจตคติของผูบริโภค (Attitudes) คือสิ่งสําคัญในการวัดความสําเร็จของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการวิจัยเกี่ยวกับการสรางโมเดลที่รวมปจจัยตางๆ ที่มีตอการตัดสินใจใน
การใหบริการระบบ B2C ของผูใชบริการยังมีนอยมาก ดังนั้น การวิจัยนี้จึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อทําการทดสอบปจจัย
แรงจูงใจตางๆ ที่มีผลตอผูบริโภคในการใชบริการ จากแนวคิดของการวิจัยทางจิตวิทยา (Psychological
Literature) แนวคิดจากการวิจัยดานการตลาด (Market Literature) และแนวคิดดานระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS Literature) งานวิจัยนี้ไดกําหนดปจจัยตางๆ ดังกลาว เพื่อนํามาสรางเปนตัวแบบที่แสดงถึง ปจจัยที่
สําคัญที่ทําใหผูบริโภคมีความตั้งใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยระบุถึงน้ําหนักความสําคัญของ
แตละปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจการในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีบริการผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่
3. เพื่อเปนแนวทางการกําหนดกลยุทธในการสงเสริมการยอมรับบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่

3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวสามารถสรางตัวแปรเพื่อเปนกรอบใน
การศึกษาภายใตพื้นฐานของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ทฤษฎีการ
กระทําเชิงเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) และปจจัยดานรูปแบบการใชชีวิต ปจจัยดานการคลอยตาม
กลุมอางอิง ปจจัยดานความปลอดภัยและความเปนสวนตัว ซึ่งสามารถแสดงภาพประกอบ 1
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ประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
การศึกษา
H1
รายได
อาชีพ
H2
H5 ชีวิต
รูปแบบการใช
H3

การยอมรับเทคโนโลยี
ประโยชนจากการใชบริการ
ความงายจากการใชบริการ

การคลอยตาม
กลุมH4อางอิง

พฤติกรรมความตั้งใจใช
บริการธนาคาร
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่

ความปลอดภัย
ความเปนสวนตัว
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยดานบุคคลที่แตกตางกันจะมีทัศนคติในการยอมรับบริการธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 (H2) องคประกอบดานรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภค จะมีผลกระทบตอการยอมรับ
บริการธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมติฐานที่ 3 (H3) องคประกอบดานการคลอยตามสิ่งอางอิง จะมีผลกระทบตอการยอมรับบริการ
ธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมติฐานที่ 4 (H4) ความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล จะมีผลกระทบตอการยอมรับบริการธนาคาร
พาณิชยผานโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมติฐานที่ 5 (H5) การยอมรับบริการธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทเคลื่อนที่ มีความสัมพันธกับความ
ตั้งใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ศึกษาพฤติกรรมความตั้งใจใชบริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกสผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Banking) โดยสรางตัวแปรเพื่อเปนกรอบในการศึกษา
ภายใตพื้นฐานของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ทฤษฎีการกระทําเชิง
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เหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
และปจจัยดานรูปแบบการใชชีวิต ปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิง ปจจัยดานความปลอดภัยและความเปน
สวนตัว ที่สงผลตอการใชบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และทดสอบเครื่องมือในการศึกษาวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล(Questionnaire) จากผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ ลูกคาที่ใช
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUEMOVE)
ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปนชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามเครือขายการใช
บริการ และสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในลูกคาของแตละเครือขาย จํานวน 400 คน
โดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยใชวิธีการของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพื่อความเหมาะสม และสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ในลูกคาของแตละเครือขาย แบงเปน AIS 184 ราย DTAC 124 ราย และ TRUEMOVE 92 ราย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage)ใชสําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพื่อที่จะอธิบายใหทราบถึงภาพรวมกวางๆ ของขอมูลทั้งชุดเปน
การหาตัวแทนของกลุม คาการทดสอบ T-test ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาคาความแตกตางระหวาง
ตัวแปรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน คาการทดสอบ F-test ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาคาความแตกตาง
ระหวางตัวแปรตั้งแตสามกลุมขึ้นไป และคาที่ใชในการวิเคราะหคาความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)

6. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดกรอบแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ปจจัยดานบุคคล
การยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยการคลอยตามกลุมอางอิง ความปลอดภัย/ความเปนสวนบุคคล และรูปแบบการใช
ชีวิต ซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Ajzen lcek and Martin Fishbein, 1980
Mari Suoranta, 2003,Sylvie Laforet and Xiaoyan Li ,2005) ในการศึกษาพฤติกรรมความตั้งใจในการใชบริการ
ธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยดานบุคคล โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
เปนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน แบงออกเปนเพศชาย จํานวน 218 คน
คิดเปนรอยละ 53.3 และเปนเพศหญิง จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 46.7 โดยที่เพศหญิงมีความเห็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติในการใชบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับ 4.17 สูงกวาเพศชายที่มีทัศนคติในระดับ 4.07
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศไมมีผลตอทัศนคติในการใชบริการธนาคารพาณิชยผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ สวนอายุไมเกิน 25 ป มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 36.7 อายุ 25-30 ป มีจํานวน 121 คน
คิดเปนรอยละ 31.0 อายุระหวาง 31 – 35 ป มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 20.8 อายุระหวาง 36 – 40 ป มีจํานวน
24 คน คิดเปนรอยละ 6.2 และอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ในสวนอายุของผูตอบ
แบบสอบถามที่แตกตางกันมีการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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มีการยอมรับบริการ และมีทัศนคติตอการใชบริการธนาคารพาณิชยผานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปจจัยทางดานการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก โดยมีปจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่ทางดานประโยชนจากการใชบริการ และทางดานความงาย
จากการใชบริการ ในระดับมาก และจากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความตั้งใจใชบริการธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การรับรูวามีประโยชน
และการรับรูวางายตอการใช เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจกระทําตอพฤติกรรม ซึ่งผูบริโภคจะเนน เลือกรับ
หรือ ปฏิเสธการใชบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ได
ปจจัยรูปแบบการใชชีวิต โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่ทางดานประโยชนจากการใชบริการ และทางดานความงายจากการใช
บริการ ในระดับมาก มีความทันสมัยทันตอเวลาในการใชชีวิตประจําวันที่ตองเรงรีบ
การคลอยตามกลุมอางอิง โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับปานกลาง โดยมีปจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่ทางดานประโยชนจากการใชบริการ และทางดานความงายจากการใช
บริการ ในระดับกลาง โดยสวนใหความสําคัญและสนใจอยางยิ่งเมื่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนแนะนําเกี่ยวกับ
บริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ความปลอดภัย/ความเปนสวนตัว โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่ทางดานประโยชนจากการใชบริการ และทางดานความงายจากการใช
บริการ ในระดับมาก โดยสวนใหญผูใชบริการยังมีความกังวลในเรื่องความถูกตอง และความปลอดภัยของขอมูล
รวมทั้งขอผิดพลาดที่อาจเกิดจากการใหบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่

7. ขอเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปจจุบัน สงผลใหเกิดการแขงขันในเชิงธุรกิจอยางรุนแรง จึงทําใหจําเปน
ที่จะตองหามาตรการหรือวิธีการเพื่อใหธุรกิจดํารงอยูได การสรางชองทางการบริการใหมๆ จึงเปนวิธีการหนึ่งที่
นํามาใชกับธุรกิจ เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น สะดวกขึ้น หรือชวยใหเจาะตลาดไดดีขึ้น
เชน ชองทางการบริการผานอินเตอรเน็ต (Internet) หรือ พาณิชยอิเล็กเทรอนิกส (Electronic commerce)
และการบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile commerce) เปนตน ดังนั้นการสรางความเชื่อมั่นในระบบบริการ
ความสะดวกในการใชบริการ จะชวยใหกิจการรักษาฐานลูกคาและเพิ่มจํานวนลูกคาใหมได รวมถึงเปนการลด
ตนทุนการบริการของธนาคารพาณิชย ดังนั้นผูบริหารควรพิจารณากลยุทธ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในชองทาง
การบริการ
การนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชใหเปนประโยชน หรือเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในครั้งตอไป
โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดจากระบบสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจทั่วๆ ไป นําไปปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
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การใหบริการทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ควรศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุมผูใชบริการใหครอบคลุมทุก
พื้นที่ในทุกภาค เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผูใชบริการที่ครบถวน ซึ่งจะนําไปสูการออกแบบ
ระบบบริการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ 2) ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคการ 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานประสบการณในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และ 4) ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธ ของพนักงานโรงงาน
แปรรูปอาหารแหงหนึ่งในจังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแหง
หนึ่ง ในจังหวัดลพบุรี จํานวน 250 คน ผลการศึกษาสรุปไดวา 1) พนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแหงหนึ่งใน
จังหวัดลพบุรี มีระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) พนักงานที่มี เพศ ระยะเวลาที่
ทํางานในองคการ และตําแหนงงานแตกตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน และ
4) ความผูกพันตอองคการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลที่ตามมาของความผูกพันตอองคการ

คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคการ ผลที่ตามมาของความผูกพัน
ABSTRACT
The purpose of this study were to determine 1) the level of organization commitment, 2) factors affecting
organization commitment 3) the correlation of organizational commitment with job characteristics, work
experience and 4 ) the correlation of organizational commitment the outcomes its. The questionnaires used for
collecting data from 250 sampling of food processing plant employees in Lop Buri province. The study findings
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were as follows : The level of organization commitments were at moderate level. Sex, Tenure and position
were not affected to organization commitment in statistical significance at the level of 0.05. Job characteristics,
work experience and the outcomes of organizational commitment were positive related to the organizational
commitment.

KEYWORDS: Organizational commitment, The outcomes of organizational commitment
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บุคคลจะปฏิบัติงานอยูในองคการตอไปได แตละคนยอมมีเหตุผลที่แตกตางกันออกไปเหตุผลหนึ่งคือเปน
เรื่องของความผูกพันตอองคการ (Organizational commitment) ดังที่ อัลเลน และ เมเยอร(Allen & Meyer, 1990.
1-18) ไดเสนอรูปแบบความผูกพันกับองคการ ประกอบไปดวย 3 ลักษณะ คือ 1.ความผูกพันดวยใจรัก (Affective
commitment) คือ ความผูกพันที่เกิดจากอารมณของพนักงาน ซึ่งตองการเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการและมี
สวนรวมในองคการ พนักงานที่มีความผูกพันดานนี้ คือการแสดงออกถึงปรารถนาที่จะเปนสมาชิกในองคการ
2.ความผูกพันอยากอยูตอ (Continuance commitment) ความรูสึกผูกพันที่เกิดจากการตระหนักถึงตนทุนที่
เกี่ยวของกับองคการ การอยูในองคการ เกิดจากไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชน พนักงานที่มีความผูกพัน
ดานนี้ คือการแสดงออกถึงความจําเปนที่จะตองอยูในองคการ 3.ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม
(Normative commitment) คือความรูสึกผูกพันที่เกิดจากหนาที่ ความรับผิดชอบ ขอผูกมัด หรือความเปนหนี้
บุญคุณ ที่ตองทําใหอยูในองคการตอไป พนักงานที่มีความผูกพันดานนี้ คือการแสดงออกถึงความคิดที่วาเขาควร
จะอยูในองคการ การอยูในองคการเปนสิ่งที่ควรกระทําเพื่อความถูกตองหมาะสมในสังคม จากแนวความคิดทั้ง
3 ดาน จะสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น องคการตองเขาใจในธรรมชาติของความ
ผูกพันของพนักงานที่อยูในองคการ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการ จึงเปนตัวชี้วัดที่ดีในดานประสิทธิผลขององคการเนื่องจากสมาชิก
ที่มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง จะมีความตองการที่จะยังคงอยูกับองคการตอไป เพื่อทํางานที่ตนเองได
มอบหมายที่ไดรับผิดชอบใหสําเร็จบรรลุเปาหมาย ในทางตรงขามถาบุคลากรรูสึกวาตนเองไดรับการดูแลไมดีพอ
หรือรูสึกไมมีคุณคาตอองคการ จะเกิดความเบื่อหนายตองาน ทํางานอยางไมมีความกระตือรือรน และจะลาออก
จากองคการไปในที่สุด แตถาบุคลากรไมมีความผูกพันในองคการแตยังคงทํางานอยูกับองคการตอไป ผลเสียจะ
เกิดกับองคการในระยะยาว และระยะสั้น ( Mowday, Porte & Dubin, 1974 )
เมื่อบุคคลที่มีความผูกพันตอองคการจะเต็มใจอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการมาทํางานมี
ความสม่ําเสมอในการทํางาน การลางานขาดงานจะต่ํา ไมคิดที่จะเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงาน รวมถึงมี
ความพึงพอใจที่จะ มีสวนรวมในการทํางาน และมีความพยายามที่จะทํางานที่ไดรับผิดชอบใหสําเร็จจนสามารถ
บรรลุเปาหมายขององคการ ในทางตรงกันขามหากบุคคลที่ไมมีความผูกพันตอองคการ จะแสดงพฤติกรรมรูสึก
เบื่อหนายในการทํางาน โดยไมมีความกระตือรือรน และลาออกจากองคการในที่สุด แตถาหากพนักงานไมมี
ความผูกพันตอองคการแตไมลาออกผลเสียที่เกิดขึ้นกับองคการจะมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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โรงงานแปรรูปอาหารแหงนี้ ไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางประสิทธิภาพของพนักงานทุกคนภายใน
องคการโดยตระหนักวาบุคคลากรคือพลังสําคัญขององคการ โดยมุงสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ
และการสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมทั้งโอกาส
ความกาวหนาในการทํางาน ผูบริหารจึงใหความสนใจที่ตองการจะหาแนวทางที่จะชวยใหพนักงานในองคการ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุมเทการทํางาน เพื่อความสําเร็จของพนักงานและขององคการ
รวมถึงอยูกับองคการจนเกษียณ
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานการจัดการทรัพยากรบุคคล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความผูกพันตอ
องคการและผลที่ตามมาของความผูกพันของพนักงาน เพื่อที่องคการจะไดทราบวาพนักงานมีความผูกพันตอ
องคการในระดับใด ปจจัยสวนบุคคลมีผลความผูกพันตอองคการหรือไม ปจจัยดานใดบางที่มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน เพื่อจะไดหาวิธีเพิ่มความผูกพันตอองคการของพนักงานใหมากขึ้น ทํางานใหกับองคการดวยใจรักไม
คิดที่จะลาออกไปทํางานที่อื่น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแหงหนึ่งในจังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลความผูกพันตอองคการ ของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแหงหนึ่ง
ในจังหวัดลพบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานประสบการณในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการ ของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแหงหนึ่งในจังหวัดลพบุรี
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันองคการของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแหงหนึ่งใน
จังหวัดลพบุรี

3. สมมุติฐานในการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางสงผลใหมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมุติฐานที่ 3 ประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมุติฐานที่ 4 ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลที่ตามของความผูกพัน

4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการและผลที่ตามมาของความผูกพันของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหาร
แหงหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูในชวงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2551 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

5.ทฤษฎีที่รองรับหรือกรอบความคิดทางทฤษฎี
ตัวแปรปจจัยดานลักษณะงานแบงเปน 5 ดาน คือ 1) ความมีอิสระในการทํางาน 2) ความหลากหลายของ
งาน 3) ความมีเอกลักษณของงาน 4) งานมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น และ 5) ผลปอนกลับของงาน ตัวแปร
386

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

ประสบการณที่ไดจากการทํางาน 4 ดานคือ 1) ความสําคัญตอองคการ 2) ความเปนที่พึ่งไดขององคการ 3) ความ
คาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ 4) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน โดยศึกษาจาก
แนวคิดของ สเตียร (Steers, 1977. 45-47) และนํามาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับองคการที่ทําการวิจัย
ความผูกพันตอองคการใชแนวคิดของ อัลเลน และ เมเยอร (Allen & Meyer, 1990: 1-18) ไดแก
1) ความผูกพันดวยใจรัก (Affective commitment ) 2) ความผูกพันอยากอยูตอ (Continuance commitment)
และ 3) ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative commitment) และผลที่ตามมาของความผูกพันตอ
องคการใชแนวคิดของ เสตียร และ พล็อตเตอร ( Steers & Porter 1979: 303 ) โดยเลือกและนํามาพัฒนาปรับปรุง
ใหสอดคลองกับองคการที่ทําการวิจัย ไดแก 1) ความสม่ําเสมอในการทํางาน 2) การมีสวนรวมในการทํางาน และ
3) ความพยายามในการทํางาน

6. กรอบแนวคิด
ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยดานลักษณะงาน
ปจจัยดานประสบการณ
ที่ไดจากการทํางาน

ความผูกพัน
1) ความผูกพันดวยใจรัก
2) ความผูกพันอยากอยูตอ
3) ความผูกพันที่เกิดจาก
มาตรฐานทางสังคม

ผลที่ตามมาของความผูกพันตอ
องคการ
1) ความสม่ําเสมอในการทํางาน
2) การมีสวนรวมในการทํางาน
3) ความพยายามในการทํางาน

7. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
พนักงานโรงงานแปรรูปอาหารในจังหวัดลพบุรี จํานวน 250 คนโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified
Sampling ) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน (Taro Yamane) จากจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 658 คน

8. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะ แบบสอบถามเปนมาตรวัด
ประเมินคาแบบลิเคิรต ( Likert Scale ) 5 ระดับโดยผูตอบสามารถเลือกแสดงความคิดเห็นจาก เห็นดวยมากที่สุด
ถึงเห็นดวยนอยที่สุด ในชวงคําตอบ 1 2 3 4 5 ซึ่งแบบสอบถามไดแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เปนแบบ
สอบถามปจจัยสวนบุคคล สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะงานและปจจัยดานประสบการณ
ที่ไดจากการทํางาน สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ สวนที่ 4 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลที่ตามของความผูกพันองคการ และ สวนที่ 5 เปนขอเสนอแนะ
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9. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหเพื่ออธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงคาความถี่ และคารอยละ
การวิเคราะหเพื่ออธิบายคุณลักษณะของปจจัยดานลักษณะงานปจจัยดานสภาพประสบการณในการทํางาน ระดับ
ความผูกพันตอองคการและผลที่ตามมาของความผูกพันตอองคการ แตละดานโดยใชคาสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชคา
ความเชื่อมั่นที่ระดับรอยละ 95 (α = .05) เปนเกณฑในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แบงเปน
การวิเคราะหเพื่อหาความแตกตางระหวางตัวแปรตอไปนี้โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) เพศ ระยะเวลาที่ทํางานในบริษัทกับความผูกพันตอองคการ ตําแหนงในปจจุบันของพนักงานกับ
ความผูกพันตอองคการ การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงาน ประสบการณในทํางาน
กับความผูกพันตอองคการ และความผูกพันตอองคการกับผลที่ตามมาของความผูกพันตอองคการ โดยใชคา
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient )

10. อภิปรายผลการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 250 คน เพศหญิง รอยละ 61.60 เพศชาย รอยละ 38.40
ระยะเวลาที่ทํางานในองคการสวนใหญไมถึง 1 ป เปนรอยละ 35.20 ตําแหนงงานในปจจุบันสวนใหญเปน
พนักงานปฎิบัติการรายวัน คิดเปนรอยละ 69.20
ผลการวัดระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารโดยรวมอยูในระดับ
“ปานกลาง” โดยมีคาเฉลี่ย 3.37 โดย ความผูกพันดวยใจรัก อยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมา
ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และความผูกพันอยาก
อยูตอ อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 นอยที่สุด จากผลการศึกษาพบวาความผูกพันดวยใจรัก
อยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สอดคลองกับการศึกษาของ Allen & Meyer, (1990. 1-18) ความผูกพัน
ดวยใจรัก (Affective commitment ) เปนความผูกพันพนักงานมีตอองคการ เปนความรูสึกของพนักงานที่รูสึก
ผูกพัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียว รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการมีความตองการเกี่ยวของเต็มใจที่จะทุมเท
และอุทิศตนใหกับองคการพวกเขาปรารถนาที่จะอยูในองคการ และผลการวัดระดับ ผลที่ตามมาของความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารโดยรวมอยูในระดับ “สูง”โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 โดยดาน
ความพยายามในการทํางาน อยูในระดับสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมา ดานความสม่ําเสมอในการทํางาน
อยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และดานการมีสวนรวมในการทํางาน อยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.59 ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปไดวา พนักงานในองคการแหงนี้ยังมีความรักความผูกพันตอองคการ
ความผูกพันตอองคการสามารถสงผลที่ตามมาในแงที่เปนประโยชนกับองคการ คือพนักงานจะมาทํางานตรงเวลา
ทุมเทความพยายามในการทํางาน เต็มใจและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อ
ความสําเร็จขององคการ
ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ พบวา ภาพรวมพนักงานมีเพศตางกัน
มีความผูกพันตอองคการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 0.50 และคา p = 0.61) ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัย นวรัตน ศรสุริยา (2548)ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการและพฤติกรรม
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การทํางานของบุคลากรของบริษัทรวมทุนไทย-ญี่ปุน กรณีศึกษา บริษัท ทีโอเอ- แซนเกียวอินดัสตรี้ จํากัด และ
บริษัทไทยดีเอนทีเพนท จํากัด ที่พบวาเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกันกัน
พนักงานที่มีระยะเวลาทํางานแตกตางกันระดับความผูกพันตอองคการภาพรวม (F = 1.752 และคา p = 0.124)
และพนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน ระดับความผูกพันตอองคการภาพรวมสถิติ (F = 1.277 และคา
p = 0.256) ความผูกพันตอองคการในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย วิไลวรรณ สารีกุล (2549)
ศึกษาเรื่องความผูกพันในองคการ : กรณีศึกษาพนักงาน บริษัทไทยน้ําทิพย จํากัด (โรงงานหัวหมาก) พบวา
พนักงานที่มีระยะเวลาที่ทํางานแตกตางกันและมีตําแหนงงานแตกตางกัน มีผูกพันตอองคการไมแตกตาง
จากผลการวิจัยครั้งนี้อาจสรุปไดวา ไมวาพนักงานจะทํางานอยูในตําแหนงใด มีความผูกพันตอองคการ
ไมแตกตางกัน แสดงวาพนักงานที่ปฎิบัติงานที่องคการแหงนี้มีโอกาสไดรับรูนโยบาย เปาหมายวัตถุประสงคของ
องคการรวมถึงการไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน อยูในระดับที่ทุกตําแหนงงานพอใจ
ผลการศึกษาปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ ปจจัยดานลักษณะ
งาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณารายดานทั้ง
5 ดาน ไดแก ปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ คือผลปอนกลับของงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลาง กับความผูกพันตอองคการสูงที่สุด (r = 0.475) รองลงมาไดแก ปจจัยดาน
ความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
(r = 0.378) ปจจัยดานงานมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันตอ
องคการ (r = 0.377) ปจจัยดานความหลากหลายของงานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพัน
ตอองคการ (r = 0.335) และปจจัยดานความมีเอกลักษณของงานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ
ความผูกพันตอองคการ (r = 0.308) ตามลําดับ จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความผูกพันตอองคการอันดับแรก คือผลปอนกลับของงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลาง
กับความผูกพันตอองคการสูงที่สุด (r = 0.475) จากผลการวิจัยครั้งนี้อาจสรุปไดวา พนักงานไดทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาใหความสนใจที่จะแจงขอมูลยอนกลับใหกับพนักงานทราบ
ถึงผลงานของพนักงานที่ผานมาเพื่อที่จะทําใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย วีรวรรณ สิงหสุริยะ (2551) ศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการและพฤติกรรม
การปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพกรณีศึกษาเครือโรงพยาบาลพญาไท ผลการวิจัยพบวา ผลปอนกลับของงานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ ปจจัยดานความมีอิสระในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคการของพนักงานรองลงมา อันดับที่สอง (r = 0.378) จากผลการวิจัยครั้งนี้
อาจสรุปไดวา องคการแหงนี้ ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการทํางาน กฎระเบียบของบริษัทใหอิสระในการทํางาน
พนักงานมีโอกาสไดกําหนดเปาหมายรวมถึงวิธีการทํางานตางๆ ตามทิศทางที่พนักงานถนัด และพนักงาน
สามารถเสนอสิ่งใหมๆ ในการปฎิบัติงาน สอดคลองกับผลวิจัย ภัทริกา ศิริเพชร (2541) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอ
องคการ : ศึกษากรณี บริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช จํากัด จังหวัดสมุทรปราการพบวาความมีอิสระใน
การทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
ผลการศึกษาปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .01 พิจารณารายดาน ทั้ง 4 ดานไดแก พบวา ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ มี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคการสูงที่สุด (r = 0.645) รองลงมาไดแกความรูสึก
องคการเปนที่พึ่งพิงไดขององคการ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.635)
ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคการ
(r = 0.485) และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานการมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับ
ความผูกพันตอองคการ (r = 0.467) ตามลําดับ จากผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจาก
องคการ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันตอองคการอันดับแรก (r = 0.645) จากผล
การศึกษาครั้งนี้อาจสรุปไดวา องคการแหงนี้ พนักงานไดทํางานตรงกับความรูความสามารถทําใหผลงานออก
มาดี ผูบังคับบัญชา มีการยกยองชมเชยจากผลงานที่พนักงานไดทํา เปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานพนักงานมี
การรับรูไดวา การทํางานในองคการไดรับการตอบสนองจากองคการดานบวกการไดรางวัล การไดรับการยอมรับ
การที่องคการสามารถตอบสนองความตองการดานนี้ไดจะสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ
ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยโสภา ทรัพยอุดมมาก (2533, หนา 81) ศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันตอองคการ :
ศึกษากรณีไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
ความรูสึกองคการเปนที่พึ่งพิงไดขององคการ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันตอ
องคการอันดับที่สอง (r = 0.635) จากผลการศึกษาครั้งนี้อาจสรุปไดวา องคการแหงนี้ หวงใยดูแลทุกขทุกขสุข
ของพนักงานทุกคน ความรูสึกเชนนี้เปนความรูสึกที่พนักงานไววางใจ องคการจะไมทอดทิ้งและใหความ
ชวยเหลือเมื่อพนักงานมีปญหา รวมถึงใหความสนใจที่จะปรับปรุงสภาพการทํางานใหพนักงานไดรับ
ความสะดวกสบายในการทํางาน การที่องคการสามารถสรางความรูสึกองคการเปนที่พึ่งพิงไดใหกับพนักงาน
สงผลใหพนักงานเต็มใจที่จะทํางานตอไป และมีแนวโนมที่จะไมลาออก ทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัย โสภา ทรัพยอุดมมาก (2533, หนา 81) ศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันตอองคการ :
ศึกษากรณีไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวาความรูสึกองคการเปนที่พึ่งพิงไดขององคการ มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการของพนักงานกับผลที่ตามมาของความผูกพัน
พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับผลที่ตามมาของ
ความผูกพัน (r = 0.615) พิจารณารายดานทั้ง 3 ดานไดแก ความผูกพันตอองคการในดานความผูกพันดวยใจรักมี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับผลที่ตามมาของความผูกพันภาพรวมสูงสุด (r = 0.612) รองลงมา
ความผูกพันตอองคการในดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับผลที่
ตามมาของความผูกพันภาพรวม (r = 0.540) ความผูกพันตอองคการในดานความผูกพันอยากอยูตอ
มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับผลที่ตามมาของความผูกพันภาพรวม (r = 0.456) ตามลําดับ จากผล
การศึกษา พบวา ดานการมีสวนรวมในการทํางาน ความผูกพันตอองคการของพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับปานกลางกับผลที่ตามมาของความผูกพันสูงที่สุด (r = 0.635) รองลงมาไดแก ดานความพยามยามใน
การทํางาน ความผูกพันตอองคการของพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับผลที่ตามมาของ
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ความผูกพัน (r = 0.556) และความสม่ําเสมอในการทํางาน ความผูกพันตอองคการของพนักงาน มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับผลที่ตามมาของความผูกพัน (r = 0.307) ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาความผูกพันดวยใจรักมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลที่ตามมาของความผูกพัน ครั้งนี้อาจสรุปไดวา เมื่อพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ พนักงานจะมีความพยามยามทุมเท ตั้งใจที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ ทั้งงานที่ได
รับผิดชอบโดยตรง หรืองานที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้เพื่อความกาวหนาของพนักงาน
และความสําเร็จขอองคการ เปนความรูสึกของพนักงานที่รูสึกผูกพัน ซึ่งสอดคลอง Meyer & Allen, (1997)
ความผูกพันดวยใจรัก สงผลใหพนักงานเกิดความทุมเทที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการอยางเต็มที่ คํานึงถึงสวนรวม
มากอนสวนตัว พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการดวยใจรักจะมีความรูสึกที่ดีตองานและสิ่งแวดลอมภายในงาน
จะใหความรวมมือตอการเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอองคการ

11. ขอเสนอแนะ
ดานความผูกพันตอองคการ ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง องคการควรมีการทบทวนกระบวนการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ขององคการวา
มีความเหมาะสมหรือไม มีการทบทวนดานสวัสดิการ จัดระบบสวัสดิการแบบยืดหยุน (Flexible Benefits)
องคการควรมีการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) สําหรับพนักงานทุกตําแหนงงานในองคการ
องคการควรมีการเตรียมการเรื่องเสนทางความกาวหนา (Career Path )ใหพนักงาน
มีการสรางความผูกพันตอองคการดวยใจรักใหกับพนักงานในองคการอยางทั่วถึงโดยเนนความสัมพันธใน
ทุกระดับการทํางาน
ปจจัยดานลักษณะงาน องคการควรมีการใหความสําคัญปจจัยดานลักษณะงาน โดยเฉพาะตัวแปรความมี
เอกลักษณของงาน ที่มีคาความสัมพันธ ซึ่งนอยที่สุดในกลุม องคการควรมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใน
การทํางาน ขั้นตอน วิธีการทํางาน การสรางกระบวนการทํางาน (Processes) ที่ชัดเจน
ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน องคการควรมีการใหความสําคัญปจจัยดานประสบการณใน
การทํางานโดยเฉพาะตัวแปรความความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานการมีความสัมพันธที่มีคา
ความสัมพันธ ซึ่งนอยที่สุดในกลุม ควรสรางบรรยากาศในการชวยเหลือซึ่งกันและกันใหกับพนักงาน และหวาง
พนักงานกับองคการ
ควรมีการจัดระบบการสื่อสารเชื่อมตอระหวางพนักงานกับผูบริหารระดับสูงอยางเหมาะสม เปดโอกาสให
พนักงานไดรับทราบความเคลื่อนไหวภายในองคการ
ผลที่ตามมาของความผูกพันองคการ องคการควรมีการใหความสําคัญผลที่ตามมาของความผูกพัน
โดยเฉพาะตัวแปรดานความสม่ําเสมอในการทํางาน ควรจะมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับพนักงานเพื่อเปน
การรักษาพนักงาน หากสัมพันธภาพไมดีจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน การขาดงาน การลาออก
การทํางานขาดประสิทธิภาพขาดความทุมเทความพยายามในการทํางาน
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วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงศึกษาวิจัย ความรับผิดของผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนายยา และการชดใชเยียวยา
ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคยาที่ไมมีคุณภาพ และไมมีความปลอดภัย โดยศึกษา
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดในสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
จากการวิจัยพบวา ในตางประเทศไดใหความสําคัญตอการบริโภคของประชาชนเปนอยางมาก โดยมี
การบัญญัติกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑไวในกฎหมายตางๆ ที่คุมครองผูบริโภค และไดมีการบัญญัติ
กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑยาไวเปนกฎหมายเฉพาะดวย สวนในประเทศไทยการเยียวยาความเสียหาย
ในทางแพงยังคงตองใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาและละเมิด ประกอบทั้งพระราชบัญญัติ
พิเศษอื่นๆ ซึ่งลวนแตไมมีความเหมาะสมในการชดใชเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑยา
ซึ่งในทางสัญญานั้นโจทก หรือผูเสียหายจะตองมีความสัมพันธโดยตรงกับจําเลย และการพิสูจนความชํารุด
บกพรองของผลิตภัณฑนั้นทําไดยากตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิสูจน แมวากฎหมายวาดวยซื้อขายจะบัญญัติให
ผูขายรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองก็ตาม การพิสูจนความชํารุดบกพรองของผลิตภัณฑยายอมทําไดยาก
ยิ่งความชํารุดบกพรองที่ผูขายจะตองรับผิดนั้นจะตองมีอยูกอนหรือขณะทําสัญญา ซึ่งเปนการยากตอการพิสูจน
ความชํารุดบกพรอง ในสวนของกฎหมายละเมิดนั้นภาระการพิสูจนความผิดนั้นโจทกเปนผูที่ตองพิสูจนความผิด
ของจําเลยใหประจักษชัดซึ่งเปนการยากในการพิสูจนในผลิตภัณฑยา การเยียวยาโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ก็ยังใหใชหลักสัญญาและละเมิดอยูนั่นเอง สวนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีเพียงการ
ลงโทษทางอาญาแกผูกระทําผิด แตมิไดบัญญัติการชดใชเยียวยาในทางแพงใหแกผูเสียหาย
หากพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551นั้น ไดบังคับ
ใชก็จะกอใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคที่จะไดรับความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น แมจะกอใหเกิด
ภาระตอผูประกอบการก็ตาม แตก็ไดชวยใหเกิดความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตยา รวมถึงกอใหเกิด
ความระมัดระวังในการผลิตมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑยา ความรับผิด ความรับผิดโดยเครงครัด
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ABSTRACT
This thesis aims to study about liability of manufacturer, importer and seller of pharmaceutical products,
and compensation to the consumers damaged from consumption of poor quality and unsafe drug according to
Product Liability Act B.E.2551 and according to the laws.
The study results foreign countries provide statutes of products liability into various laws relating to
consumer protection and into specific laws. This means foreign countries vastly pay attention to consumption
of the people. But Thai laws provide civil remedy in statutes of contract, tort and in other special Acts. Those
provisions are not appropriate to compensation to the consumers damaged by pharmaceutical products.
In respect of statutes of contract plaintiff or damaged person is required by law to have direct relationship with
defendant and proof on defect of drug products is difficult and rely on the expert. In addition the seller is liable
for such defects under purchase and sale provisions, proof on defect of drug products is hard in particular defect
for which the seller is liable must be existing before or in the time of conclusion of contract. In respect of
statutes of tort, as plaintiff has burden on proof to indicate apparently guilt of defendant, such proof to
pharmaceutical products is also hard. The remedial means contained in Consumer Protection Act B.E.2522
applies aforementioned principles and statutes of contract and tort. Drugs Act B.E.2510 provides only criminal
penalty against the offender, but this law does not provide civil remedy provisions to the damaged person.
Product Liability Act B.E.2551 takes its effects will benefit all consumers in having more guarantee and
safety in their use of products. Although the law brings more burdens to entrepreneurs, the law helps to
generate more development and caution in manufacturing process of drug products.

KEYWORDS: Drug, Liability, Strict liability
1. ความเปนมาและสภาพปญหา
ยาเปนผลิตภัณฑที่แตกตางจากผลิตภัณฑอื่นเปนอยางมาก มีกลไกการผลิต การใช การเก็บรักษาและ
การตลาดที่มีความสลับซับซับซอน ทําใหเกิดปญหาความยากลําบากในการคนหายาที่ปลอดภัยซึ่งตองใช
เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ ประกอบกับตองมีผูที่มีความรูโดยเฉพาะในเรื่องยา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการผลิตยาที่ไมสามารถแยกออกจากกันได การเขาใจถึงองคประกอบปริมาณของยาที่มีคุณคาใน
การรักษากับปริมาณของยาที่ทําใหเกิดอันตรายเปนสิ่งที่จําเปน แมการผลิตยาจะไดมาตรฐานตามความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรในขณะนั้นก็ตาม ยาก็อาจกอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพในการรักษา
หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากยานั้นมีองคประกอบหลายประการ ไมวาจะเปนระยะเวลาของการใชยา การดื้อยา
ของเชื้อโรคหรือแมแตการเปลี่ยนแปลงวิธีการบําบัดรักษา รวมทั้งตัวผูบริโภคเองดวย ลวนแตเปนเปนตัวชี้วัดถึง
คุณคา หรืออันตรายของยานั้น
ดังนั้น เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยในการใชยา และปองกันมิใหผูบริโภคยาไดรับยาที่
ผิดมาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ หรือการใชยาที่ผิด แมการประกอบธุรกิจผลิตนําเขาและจําหนายยาจะตองปฏิบัติ
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และดําเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งการสั่งใชยาและจายยาจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
แตปรากฏวาผูบริโภคนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบจากการกระทําของผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายยา เมื่อความเสียหาย
เกิดขึ้น ผูบริโภคยาโดยทั่วไปไมสามารถพิสูจนสาเหตุแหงความเสียหายได หรือไมอยูในฐานะที่พิสูจนสาเหตุ
แหงความเสียหายไดแนชัด เพราะขบวนการผลิตยานั้นมีความซับซอน ตองทําการคนควาทดลองเปนเวลานาน
จนเกิดความรูความชํานาญเปนพิเศษ ตั้งแตขั้นตอนการผลิตยา บรรจุหีบหอ การเก็บรักษา และการจายยาตอง
อยูภายใตการดําเนินการของผูเชี่ยวชาญดานยาโดยเฉพาะ อาจจะกลาวไดวาตัวผูบริโภคเองตองอยูภายใตการ
ดําเนินการของผูเชี่ยวชาญ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงเปนความยากลําบากอยางยิ่งในการพิสูจนหาสาเหตุของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงคในการวิจัย
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงเนนศึกษา พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพื่อนํามาปรับใชเพื่อชดใชเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ

3. สมมติฐาน
ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑยาในปจจุบันยังไมรูสิทธิของตนใน
การไดรับการชดใชเยียวยาจากผูผลิต ทําใหผูไดรับความเสียหายไมสามารถเรียกรองจากผูที่ควรรับผิดชอบได
อยางเปนธรรม รวมถึงการดําเนินคดีทางแพงที่ยังไมมีความเหมาะสม และแนวทางการชดใชเยียวยาแกผูบริโภค
นั้นยังไมมีความชัดเจน จึงเห็นควรใหมีการเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดจากความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑยาในประเทศไทย

4. ขอบเขตการวิจัย
ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยาที่ไดนําเสนอในวิทยานิพนธเลมนี้จะมุงเฉพาะ
ความรับผิดที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑเปนหลัก ซึ่งความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยา อยูที่วา
ความรับผิดนั้นเกิดจากความบกพรองของผลิตภัณฑเอง นั่นคือ ความรับผิดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดหาใน
ระบบยา แตมิไดหมายความรวมถึงความรับผิดที่เกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพ
หรือการใชยาในทางที่ผิด (Drug Abuse) โดยผูประกอบวิชาชีพ และตัวผูบริโภคเอง

5. วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจัยเปนการวิจัยแบบเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ และนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหประกอบกัน ขอมูลที่นํามาศึกษานั้นประกอบดวย
ตํารากฎหมาย หนังสือ บทความ และการสืบคนทางระบบอินเตอรเน็ต เพื่อนําขอมูลที่ไดจากเอกสารตางๆ มาใช
วิเคราะหรวมกัน
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนแนวทางในการเยียวยาความเสียหายแกผูบริโภคยาใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่
2. เปนการปองกันใหมีการผลิตและการบริโภคยาดวยความปลอดภัย และสรางความเปนธรรมแก
ผูบริโภค

ปญหากฎหมายในความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยาในประเทศไทย
อันตรายอันเกิดจากยายอมเกิดความเสียหายอยางมากตอผูบริโภค และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมีผูบริโภค
จํานวนนอยที่ไดรับการชดใชเยียวยา เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลา โอกาส และทางเศรษฐกิจ ผูบริโภค
สวนใหญไมนิยมนําคดีไปฟองรองตอศาล อยางไรก็ตามหากมีผูบริโภคบางรายไดดําเนินคดีไปสูศาล ปรากฏวา
โอกาสที่ผูบริโภคจะไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายมีนอย เนื่องจากอุปสรรคในทางตัวบทกฎหมาย
นอกจากนั้นยังรวมถึงหลักความเปนอิสระเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) และการดําเนินการทาง
การตลาดตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบกันไดดวยตาเปลา จึงทําใหเมื่อเกิดขอบกพรองในสินคาก็ถือวา ผูซื้อนั้น
ก็ตองรับภาระในความเสียหาย เนื่องจากผูซื้อเปนผูเลือกสินคานั่นเอง หลักนี้เปนหลักทั่วไปในกฎหมายซื้อขาย
เรียกวาหลักผูซื้อตองระวัง (Caveat Emptor) หรือ (Let the Buyer Beware) หลักนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วามนุษยทุกคนมี
ความรูความสามารถเทาเทียมกันจึงควรเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา ดังนั้นมนุษยจึงมีอิสระที่จะกอ
นิติสัมพันธอยางไรก็ได แตปจจุบันมิไดเปนเชนนั้นระบบการคาธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญกาวหนา
อยางมาก ขั้นตอนการผลิตมีวิวัฒนาการที่ซับซอนและมีการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใช ความเขาใจวามนุษยมี
ความรูเกี่ยวกับสินคาทั้งหมดยอมไมเพียงพอแลว
ดังเชนผลิตภัณฑยาซึ่งเปนสิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย เมื่อเกิดความเจ็บปวยมนุษยตอง
ใชยาในการรักษาใหหายจากโรค แตหากยาที่ใชในการบรรเทาความเจ็บปวย กลับกอใหเกิดความเสียหายตอ
รางกาย และชีวิตของมนุษย เมื่อผูบริโภคไดรับความเสียหายก็ยอมที่จะไดรับการชดใชเยียวยา ในทางกฎหมาย
ใหเกิดความถูกตองและเปนธรรมตอผูบริโภคมากที่สุด
งานวิจัยฉบับนี้จึงไดเสนอแนวทางเพื่อการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 เพื่อใหการชดใชคาเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยาเปนไป
ดวยสะดวกยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
1. ความรับผิดอันเกิดจากการผลิต การนําเขาและการจําหนายยา
1.1 ความรับผิดในทางละเมิด
ในกรณีที่ผูเสียหายจะฟองรองผูกอความเสียหายใหชดใชเยียวยาแกตนโดยอาศัยความรับผิดเนื่องจาก
การกระทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 นั้น ผูเสียหายยอมกระทําได แตทั้งนี้
ผูเสียหายจะตองพิสูจนความจงใจ หรือประมาทเลินเลอของผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายยาวามี “ความผิด”
(Fault) และยังจะตองพิสูจนตอไปใหไดความวาตนไดรับความเสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมา
จากการกระทําของผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายตามหลักความสัมพันธระหวางเหตุและผล หากผูเสียหายพิสูจน
ใหศาลเห็นไมไดจะถือวาผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายยา กระทําละเมิดแกตนมิได การชดใชคาเสียหายก็จะ
เกิดขึ้นมิไดเชนกัน ในกรณีการบริโภคยาการที่ผูเสียหายจะพิสูจน “ความผิด” ของผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย
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วาจงใจหรือประมาทเลินเลอกอความเสียหายใหแกคนและการพิสูจนวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของ
ผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายยาเปนภาระหนักยิ่ง ดังนั้นหลักความรับผิดเมื่อมีความผิดทางละเมิด (Fault Theory)
นั้นไมเหมาะสมกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑยาเปนอยางยิ่ง
1.2 ความรับผิดทางกฎหมายสัญญา
ในกรณีการฟองรองและชดใชคาเสียหายอยางมีประสิทธิภาพ หากผูบริโภคจะฟองรองผูผลิต ผูนําเขา
และจําหนายยาโดยอาศัยหลักสัญญา ก็พบวากฎหมายลักษณะนี้มีขอจํากัดในดานความสัมพันธตามสัญญา (Privity of
Contract) ระหวางผูกอใหเกิดความเสียหายกับผูบริโภคเพราะไมไดขยายความรวมถึงผูบริโภคยา ตามความเปนจริง
แมกฎหมายลักษณะสัญญาจะกําหนดใหผูขายจําตองรับผิดเพื่อชํารุดบกพรองของสินคาก็ตาม แตก็ไมเหมาะสม
กับการนําเอาความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองมาใชกับผลิตภัณฑยา เนื่องจากลักษณะของความชํารุดบกพรอง
ของสินคาโดยทั่วไปกับผลิตภัณฑยาตางกันมาก ยิ่งกฎหมายลักษณะสัญญากําหนดใหเปนสิทธิของผูซื้อและ
ผูขายสามารถตกลงยกเวนความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองที่ไมเห็นประจักษไดดวยแลว ผูบริโภคเกือบจะไม
มีโอกาสฟองรองเพื่อการชดใชเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยาไดเลย
2. ปญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ไดตราขึ้นเพื่อใหความคุมครองและใหความปลอดภัยแกประชาชน
ในการใชยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองมหาชน เนนการควบคุมโดยรัฐ หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติการใด
พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดโทษทางอาญาไว แตพระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 มิไดกําหนดหลักการฟอง
คดีทางแพงหลักการชดใชเยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคยาไวในพระราชบัญญัตินี้
3. ปญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดสิทธิของ ผูที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคไว
โดยใหผูเสียหายมีสิทธิตามมาตรา 4 ในการที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจ
ซึ่งอาจรองทุกขตอคณะกรรมการคุมรองผูบริโภคใหดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญาแทนผูเสียหายตามมาตรา
39 ไดก็ตาม ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีแทนผูเสียหายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีอยูหลายประการ
ดวยเหตุที่พระราชบัญญัตินี้ไดประกาศใช เพื่อการคุมครองผูบริโภคเปนการทั่วไป
ดังนั้นผูบริโภคที่ไดรับการคุมครองสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ไมไดหมายความรวมถึงผูบริโภคตามความ
เปนจริง หากแตจะตองเปนผูบริโภคที่ซื้อ เชา เชาซื้อหรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยใหคาตอบแทนเปน
เงินหรือผลประโยชนอื่นใด ดังนั้นผูบริโภคยาที่ไมไดเปนผูบริโภคตามความหมายแหงพระราชบัญญัตินี้ก็จะ
ไมไดรับความคุมครองสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค
ไมมีกระบวนการพิจารณาคดีพิเศษที่แตกตางจากคดีแพงและคดีอาญาทั่วไป
4. ปญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 เปนกฎหมายไทยฉบับแรกที่ออกแบบมาเพื่อให
ความเปนธรรมแกผูบริโภคมากกวากฎหมายคุมครองผูบริโภคฉบับอื่น ตางจากความรับผิดและวิธีพิจารณาคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอยางมาก ถือเปนกฎหมายที่มีลักษณะกาวกระโดดเพื่อตามใหทัน
เทคโนโลยีในปจจุบันที่เขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหแกผูบริโภค ซึ่งมี
กระบวนการสลับซับซอน
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หลักเกณฑตามพระราชบัญญัตินี้คือ
1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักการพิจารณาคดีขึ้น
เปนพิเศษสําหรับคดีผูบริโภคโดยมิไดมีการจัดตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาคดีผูบริโภคโดยเฉพาะ ซึ่งผูบริโภคจะ
อยูในอํานาจศาลที่พิจารณาคดีแพงโดยทั่วไป
2. พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเฉพาะคดีที่มีขอพิพาททางแพงเพียงอยางเดียวเทานั้น จะนําไปใชกับคดีอาญา
ไมได ถึงแมวาคดีอาญานั้นจะมีขอ พิพาทสวนแพงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคสินคา หรือบริการดวยก็ตาม
3.การดําเนินคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้มิไดมุงแตเฉพาะการแกปญหาขอพิพาทระหวางคูความ
เทานั้น ในกรณีที่ขอเท็จจริงในคดีเกี่ยวพันไปถึงความปลอดภัยของผูบริโภครายอื่น พระราชบัญญัตินี้ไดให
อํานาจศาลที่จะมีคําสั่งเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคเหลานั้น เชนวิธีการสั่งคุมครองชั่วคราวเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูบริโภคเปนตน
5. ปญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย
พ.ศ.2551
แนวทางเพื่อการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่
ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 เพื่อใหการชดใชคาเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยาเปนไปดวยสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจาก
พระราชบัญญัติความรับผิดฯ นี้ ไดนําหลักความรับผิดโดยเครงครัดในทางละเมิด (Strict Liability) ตามทฤษฎี
ความรับผิดโดยเครงครัดนั้นไมจําตองอาศัยการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอในการรับผิด เพียงแตโจทก
สามารถพิสูจนถึงความเสียหายเนื่องมาจากตนเหตุนั้นๆ ไดก็เพียงพอแลว เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจาก
เหตุการณบางอยางเกิดขึ้นบอยหรือเกิดขึ้นไดงายแตผูเสียหายไมอาจพิสูจนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นไดหรือพิสูจนไดยาก
เพราะอาจเปนไปไดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นอยูในความรูเห็นของจําเลยแตเพียงผูเดียวที่เปนผูกอขึ้น ผูเสียหายอาจ
พิสูจนไดวาเหตุผลไดเกิดขึ้นจริงแตไมอาจพิสูจนไดวาเหตุผลนั้นเกิดขึ้นอยางไร อันเปนการแสดงถึงมูลกรณีหรือ
ที่มาแหงความประมาทเลินเลอของจําเลย จึงจําเปนตองกําหนดใหมีความรับผิดโดยเครงครัด ซึ่งกฎหมายได
สันนิษฐานวาจะตองรับผิด (Presumption of Responsibility) ไววาผูใดตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น และ
แมความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะไมไดเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูตองรับผิดก็ตาม
(No Fault Liability) ทั้งนี้เพื่อความจําเปนที่จะตองใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาตอความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิต
ปจจุบันนี้ เพราะเปนเรื่องยากแกการพิสูจนถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอ และถาหากผูเสียหายจะตองพิสูจน
ใหไดถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอเกี่ยวกับการผลิตหรือการใชสินคาซึ่งมีความสลับซับซอนมากคงไมมี
ผูเสียหายคนใดไดรับการชดใชเยียวยา
ในปจจุบันในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติกฎหมาย Product Liability
Fairness Act of 1995 ไดผานการพิจารณาจากรัฐสภาในป ค.ศ.1995 ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจาก
การใชกฎหมาย Restatement of Torts Second และแนวคําพิพากษา ที่ไมตรงกัน ที่กอ ใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
ในสวนประเทศประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรป (European Economics Community)ไดพยายามรางหลัก
กฎหมายวาดวยความรับผิดโดยเครงครัดในทางละเมิด (Strict Liability) เพื่อมาปรับใชกับความเสียหายอันเกิด
จากการบริโภคสินคาและผลิตภัณฑ โดยเฉพาะความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งปจจุบันไดมีกฎหมาย EC
Directive 1985 ไดมีการบัญญัติกฎหมายวาดวยความรับผิดโดยเครงครัดในผลิตภัณฑ (Product Liability
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Directive1985 (EEC Directive 1985 )) ซึ่งประเทศสมาชิกไดนําแนวทางที่จัดทําขึ้นนี้ไปใชเพิ่มเติมจากหลัก
กฎหมายของประเทศตน มากกวาจะรับไปใชแทนที่จากกฎหมายเดิม ประกอบกับในป 1992 (General Product
Safety Directive 1992) กําหนดเปนแนวทางใหเกิดการปองกันความเปนอันตรายในการบริโภคสินคา หรือ
ผลิตภัณฑที่เขามาจําหนายในกลุมประเทศสหภาพยุโรป โดยกําหนดความผิดทางอาญาไวสําหรับผูที่ผลิตสินคา
ที่ไมปลอดภัยออกสูตลาดอีกดวย
ดังนั้นเพื่อใหผูผลิต ผูนําเขา ตองรับผิดตอผูบริโภคจาการผลิตยาที่ไมมีคุณภาพ และควรตองมีการชดใช
เยียวยาผูบริโภคที่เกิดความเสียหายใหไดรับการชดใชเยียวยาทางแพงดวย จึงควรนําพระราชบัญญัติความรับผิด
ความรับผิดในสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาบังคับใช จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. พระราชบัญญัตินี้ มาตรา4 1 ไดบัญญัติวาสินคาที่ไมปลอดภัยหมายถึง สินคาที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น
ไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิต หรือการออกแบบ หรือไมไดกําหนดวิธีใชวิธีเก็บรักษา คําเตือน
หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา รวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินคาอันพึงคาดหมายได
ดังนั้น ความชํารุดบกพรองที่เกิดนั้นจึงเริ่มตั้งการผลิตยานั้นๆ
ในสวนของแพทยนั้นควรนําหลัก Professional Liability ซึ่งมีความแตกตางจากหลัก Product Liability ซึ่ง
หลัก Professional Liability เนนมาตรฐานการปฏิบตั ิตามวิชาชีพของผูกระทําเปนสําคัญ ซึ่งการรักษาของแพทยนั้น
เปนการ“บริการวิชาชีพ” แตProduct Liability เปนความรับผิดในผลิตภัณฑ การที่แพทยสั่งยาแลวผูบริโภคเกิดความ
เสียหายในการบริโภคยา ก็ตองพิสูจนวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวยา หรือ ความประมาทเลินเลอของแพทย
ผูสั่งใชยา
2. การฟองคดีตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551
มาตรา 102 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมคุมครองผูบริโภค สมาคม และมูลนิธิที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ใหการรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคเปนผูมีอํานาจฟองรองคดี เรียกคาเสียหายแทนผูเสียหาย หรือ
ผูบริโภคได มีปญหาวามูลนิธิจะสามารถขอรับรอง และฟองรองแทนผูบริโภคไดแทจริงตามบทบัญญัติกฎหมาย
ดังกลาวหรือไม เมื่อพิจารณาตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 10 (8) กําหนดอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจรับรองสมาคมใหฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภคไดเทานั้น กฎหมายยัง
ไมใหอํานาจคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองมูลนิธิได
1

2

พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 นิยาม มาตรา 4 ผูประกอบการ
หมายความวา
1. ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต
2. ผูนําเขา
3. ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได
4. ผูซึ่งใชชื่อ ชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย ขอความ หรือแสดงดวยวิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะทําให
เกิดความเขาใจวาเปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 10 บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สมาคม และมูลนิธิซงึ่ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูเสียหายไดโดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมา
ใชบังคับโดยอนุโลม”
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ดังนั้นหากยังไมมีการแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 10 (8)
ดังกลาว คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับรองมูลนิธิไป และมูลนิธิไดใชอํานาจฟองรองคดีแทนผูบริโภคที่
เสียหายจากสินคาที่ ไมปลอดภัย จะมีปญหาทางกฎหมายวามูลนิธิมีอํานาจฟองรองแทนผูบริโภคหรือไม กรณีนี้ผูวิจัย
เห็นวามูลนิธิไมมีอํานาจฟองรองดําเนินคดีแทนผูบริโภค เพราะคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีกฎหมายกลางที่คอย
ควบคุม กํากับ และตรวจสอบการใชอํานาจทางนิติรัฐ ซึ่งเปนสวนราชการ คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
2522 ซึ่งใหอํานาจรับรองเพียงสมาคมเทานั้น ดังนั้นการรับรองมูลนิธิไปยอมไมมีอํานาจและไมมีผลทางกฎหมาย
สงผลใหมูลนิธิไมมีอํานาจฟองแทนผูบริโภคหรือผูเสียหาย ฉะนั้นกฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย ที่กําหนดใหมูลนิธิมีอํานาจฟองรองแทนผูบริโภคได ยอมไมมีผลนําไปใชในทางปฏิบัติ
จนกวาจะไดแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 10(8) และมาตราที่เกี่ยวของ คือมาตรา403,
มาตรา414
3. การชดใชคาเสียหายเพื่อความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑยานั้นควรกระจายไปยังระบบ
ประกัน หรือระบบกองทุนรวมเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากยาอาจมีมากมายเกินกําลังของผูประกอบธุรกิจยา
ผูสั่งใชและจายยาในการเยียวยานั้นได หรืออยางนอยก็ตกเปนภาระหนักของผูประกอบธุรกิจในการที่จะตองรับ
ผิดดังกลาวในบางครั้งผูเสียหายอาจไมไดรับชดใชคาเสียหายเต็มที่ ดังเชน คดียาทาลิโคไมด5 ซึ่งเกิดขึ้นใน
ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป ในประเทศอังกฤษ และในประเทศสหรัฐอเมริกามาแลว
4. กรณีความรับผิด ของผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาหรือบริการเดียวกันหลายราย ที่มีสวนจําหนายสินคา
หรือบริการแลวกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภค ควรนําหลักสวนแบงความรับผิด (Proportional Liability)6
เปนไปตามสวนแบงการตลาด (Market Share) มาเปนเกณฑพิจารณา เวนแตผูจัดจําหนายสินคา หรือบริการ
เหลานั้นจะสามารถพิสูจนไดวาตนมิไดจัดจําหนายในพื้นที่ที่บริโภคใชสินคาหรือบริการหรือ มีขอแกตัวอยางอื่น
ที่รับฟงไดชัดเจน ผูจัดจําหนายนั้นก็ไมตองรับผิด แตอยางไรก็ตามถือวาผูผลิตสินคาหรือบริการก็ยังคงตองรับ
ผิดอยู เพราะเปนตนกําหนดที่ทําใหเกิดสินคาหรือบริการเหลานั้นขึ้น
3

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 40 บัญญัติวา “สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตาน
การแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ
ดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคม นั้นอาจยื่นคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อให
สมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ได”
4
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 41 บัญญัติวา “ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคให
สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพงคดีอาญาหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อ
คุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหาย
แทนจากสมาชิกของสมาคม”
5
ยาทาลิโคไมด (Thalidomide) เปนยาที่ชวยตานการเกร็งตัวของกลามเนื้อ หรืออาการชักกระตุก แตหลังจากนั้นแพทยไดพบวายา
ชนิดนี้ไมเหมาะสมที่จะใชกับการรักษาอาการเฉพาะทาง แตพบวายาชนิดนี้จะชวยลดอาการแพทองในตอนเชา แตปรากฏผลออกมาวา
เด็กที่เกิดมาจํานวน 20-30 เปอรเซ็นต เกิดมาแลวมีความผิดปกติของแขนขา และรวมถึงอวัยวะภายในรางกายของเด็กดวย
6
หลักสวนแบงความรับผิด (Proportional Liability) บุคคลทุกคนในกระบวนการที่เกี่ยวของกับสินคานี้ถือวาเปนผูประกอบการ
ทั้งสิ้น ซึ่ง ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย เมื่อสินคานั้นไดมี
การขายใหแกผูบริโภคแลว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไม
ก็ตาม เวนแตจะพิสูจนตนเองไดวาตนเองไมตองรับผิดเพราะเหตุใด
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5. ในกรณีเกิดความบกพรองในการตรวจสอบของหนวยงานของรัฐไมวาจะเกิดจากความจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอหรือไมนั้น รัฐก็ควรตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคดวยเชนกัน
ควรบัญญัติไวในพระราชบัญญัติความรับผิดในสินคาที่ไมปลอดภัยพ.ศ.2551 ใหผูตองรับผิดรวมถึงหนวยงาน
ผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบดวย เพราะยานั้นจะตองผานการอนุญาตขององคการอาหารและยากอนที่จะนํามา
ออกจําหนายแกผูบริโภค แตก็ยังมีปญหาดานความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ยังไมสามารถ
พัฒนาไดทันตอความกาวหนาของผูผลิต
อยางไรก็ตาม หากปลอยใหรัฐเปนผูเฝาระวังติดตามควบคุมอาการอันไมพึงประสงค อันเนื่องจากการใชยา
นั้น ๆ เพียงฝายเดียวแลวยอมไมเปนการสะดวก และรัฐมิอาจดําเนินการใหมีประสิทธิภาพพอเพียงไดเนื่องจาก
ปริมาณของผลิตภัณฑยาที่ผลิต นําเขาและจําหนายโดยผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายมีเปนจํานวนมาก ประกอบ
กับกําลังเจาหนาที่และงบประมาณที่จํากัด ประกอบทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความเชี่ยวชาญ และคุณภาพ
รัฐจึงมิอาจดําเนินการไดดีเทาที่ควรหากปราศจากความรวมมือของผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายยานั้นๆ เชนนั้น
พระราชบัญญัติความรับผิดในสินคาที่ไมปลอดภัยพ.ศ.๒๕๕๑ จึงมีประโยชนตอผูบริโภคเปนอยางยิ่ง
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บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงเรื่องความสมบูรณของสัญญารับตั้งครรภแทนและการนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะนิติกรรม-สัญญาที่มีอยูในปจจุบันมาปรับใชกับสัญญาตั้งรับครรภแทน
เพื่อใหเปนสัญญาที่มีความสมบูรณ รวมถึงแนวทางในการบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับสัญญารับตั้งครรภ
แทนในประเทศไทย
ผลจากการศึกษาพบวา หากสัญญารับตั้งครรภแทนไมเขาขายเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญารับตั้งครรภแทนจะไมตกเปนโมฆะ ตามมาตรา 150
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และสามารถนําหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาปรับใชได
อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบอีกวา เนื่องจากสัญญารับตั้งครรภแทนดังกลาว เปนสัญญาที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะแตกตางจากสัญญาทั่วไปอื่น ๆ เมื่อนําหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา มาปรับใช ก็เปนการปรับใชที่ยัง
ขาดประสิทธิภาพ อาทิ คูสัญญาฝายหนึ่งอาจไมสามารถบังคับใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาได และยัง
ขาดหลักเกณฑที่สามารถใหความคุมครองหรือแกไขปญหาที่จะเกิดจากการทําสัญญารับตั้งครรภแทนไดอยาง
ครอบคลุม เปนตน
ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมีขอเสนอแนะดวยวา รัฐควรมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งครรภแทน
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในหลาย ๆ ประการ ขึ้นใชบังคับตอไป

คําสําคัญ : สัญญา การรับตั้งครรภแทน
ABSTRACT
The purpose of this thesis to study the validity of surrogacy contract and the application of the current
Thai Civil and Commercial Code regarding general rules of contract for this particular type of contract. This
thesis, additionally, studies the possibility for a new legislation of surrogacy contract to be applicable in
Thailand in the future.
Following the study, if the surrogacy contract does not violate the principle of law regarding ‘good
moral’ which is applicable in Thailand, it would thus not be void under Section 150 of the current Civil and
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Commercial Code. However, since the surrogacy contract is independent and distinctive from any other
contract, its application under the general rule of contract is somehow troublesome e.g. it may be incapable to
be enforced between the parties and it is subject to insufficient rules to govern the parties' rights and
obligations, etc.
This thesis, therefore, also proposes that Thailand should enact a direct and specific law for surrogacy
contract which will benefit us all.

KEYWORDS: Contract, Surrogacy
1. ความเปนมาและสภาพของปญหา
การตั้งครรภแทน (Surrogacy) เปนกระบวนการในการที่หญิงคนหนึ่งตกลงรับที่จะตั้งครรภดวยวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใดและตกลงวาจะสงมอบเด็กที่เกิดมานั้นใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง พรอมกับสละสิทธิใดๆ
ในความเปนมารดาของเด็กนั้นทันทีที่เด็กกําเนิดมา การรับตั้งครรภแทนในยุคปจจุบันจําเปนตองอาศัยวิทยาการ
ของเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุมาชวยเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปแลวอาจทําไดโดยการนําไขและเชื้ออสุจิของฝายคู
สมรสที่ตองการมีบุตรนั้นมาผสมกัน แลวนําไขที่ผสมแลวนั้นไปใสในรางกายของหญิงที่รับตั้งครรภแทนเพื่อ
การเจริญพันธุตอไป
ในประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุไดเจริญรุดหนาไมนอยไปกวาในตางประเทศ ทางแพทย
ไดนําเทคโนโลยีนี้มาชวยใหคูสามีและภริยาที่อยูในภาวะมีบุตรยาก ชวยใหมีบุตรไดตามความประสงคเปน
จํานวนมาก การรับตั้งครรภแทนจึงเกิดขึ้นพรอมไปกับความเจริญกาวหนาในวิทยาการสาขานี้ แตประเทศไทยยัง
ไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทนสําหรับปญหาของประเทศไทยยังไมมีทั้งในทางกฎหมายและทาง
จริยธรรมสวนใหญมีความคลายคลึงกับปญหาที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ดังนี้ เชน
สัญญารับตั้งครรภแทนเปนสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 150และนาที่จะเปนสัญญาที่มีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาขางตนของไทยที่มีอยูในปจจุบันลวนแตเปนกฎหมายที่ถูกบัญญัติ
ขึ้นมาเพื่อใชกับการกําเนิดของเด็กตามธรรมชาติเทานั้น กฎหมายที่มีอยูจึงไมสอดคลองกับความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และเมื่อนํากฎหมายดังกลาวมาปรับใชกับการรับตั้งครรภแทนจึงอาจมีขอบกพรองและไมสามารถ
ขจัดปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัญญารับตั้งครรภแทน และมาตรการควบคุม
การตั้งครรภแทน ในทางกฎหมายจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานของกฎหมาย
และชี้ใหเห็นถึงมาตรฐาน ทางดานจริยธรรมของสังคมไทยโดยรวมตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อใหทราบถึงที่มาและสภาพของปญหาเรื่องความสมบูรณของสัญญารับตั้งครรภแทน
2. เพื่อใหทราบถึงวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยี และประวัติความเปนมาของการรับตั้งครรภแทน
และแนวคิดรวมทั้งทฤษฎีสัญญารับตั้งครรภแทน
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3. เพื่อใหทราบถึงกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายของตางประเทศเกี่ยวกับสัญญารับตั้งครรภ
ตั้งครรภแทน
4. เพื่อใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายและบทวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณของสัญญารับตั้งครรภแทน
5. เพื่อใหทราบถึงขอสรุปและขอเสนอแนะ ในเรื่องความสมบูรณของสัญญารับตั้งครรภแทน

3. สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
การทําสัญญารับตั้งครรภแทน ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันนั้น เปนสัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งถือเปนวัตถุประสงคของสัญญา ในการทํานิติกรรมตามมาตรา 150 ของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้นสัญญารับตั้งครรภแทนดังกลาวจึงเปนสัญญาที่ขัดตอวัตถุประสงคของสัญญา
ยอมเปนโมฆะ

4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การศึกษาถึงเรื่องความสมบูรณของสัญญารับตั้งครรภแทน โดยจะทําการศึกษาจาก รางพระราชบัญญัติ
การรับตั้งครรภแทน รางพระราชบัญญัติการตั้งครรภโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องนิติกรรม สัญญา และแนวความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา รวมไปถึงแนวคําวินิจฉัยของศาลในตางประเทศและกฎหมายของตางประเทศเพื่อนํามาประกอบ
การศึกษา

5. วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดวยการคนควาและรวบรวมขอมูล
ทางดานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ ซึ่งจะไดมาจากหนังสือ บทความ วารสาร จุลสาร เอกสารเผยแพรของ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชนตางๆ รายงานสัมมนา รายงานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธกฎหมาย
ตางๆ อาทิเชน รางพระราชบัญญัติการรับตั้งครรภแทน รางพระราชบัญญัติการตั้งครรภโดยอาศัยเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนการศึกษาขอมูลจากตํารา บทความ
วารสารตางๆ ของตางประเทศ รวมตลอดถึงจากขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงที่มาและสภาพของปญหาเรื่องความสมบูรณของสัญญารับตั้งครรภแทน
2. ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และประวัติความเปนมาของการรับตั้งครรภแทน แนวคิด
และทฤษฎีสัญญารับตั้งครรภแทน
3. ทําใหทราบถึงกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายของตางประเทศเกี่ยวกับสัญญารับตั้งครรภแทน
4. ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายและผลจากการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณของสัญญา
รับตั้งครรภแทน
5. ทําใหทราบถึงขอสรุปและขอเสนอแนะ ในเรื่องความสมบูรณของสัญญารับตั้งครรภแทน
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7. เนื้อหาโดยสังเขป
วิทยาการความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการแพทยไดกอใหเกิดคุณประโยชนแกมนุษยชาติอยาง
มหาศาล และยังแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของมนุษย ในอันที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ตามธรรมชาติ
บางประการได เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุเปนตัวอยางที่ดีของความเจริญกาวหนาในวิทยาการสาขานี้
มนุษยไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหการสืบพันธุจากเดิมที่ตองเริ่มตนจากการมีเพศสัมพันธระหวางฝายชายกับ
ฝายหญิง เปนการสืบพันธุโดยไมจําเปนตองมีเพศสัมพันธกันอีกตอไป
การใชเทคโนโลยีตางๆ ลวนแตอาจกอใหเกิดคุณและโทษไดทั้งสิ้นเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุก็
เชนเดียวกันการใชเทคโนโลยีนี้อาจชวยใหคูสมรสจํานวนมากสามารถมีบุตรไดตามความประสงคขณะเดียวกัน
อาจถูกนําไปใชในทางที่ขัดตอศีลธรรมโดยสิ้นเชิงก็ได ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุในการรับตั้งครรภแทนเปนประเด็นหนึ่งที่อยูในความสนใจของผูคนในสังคมจํานวนมาก การใชเทคโนโลยี
นี้อาจชวยคูสมรสฝายหญิงที่ไมอาจตั้งครรภใหสามารถมีบุตรซึ่งมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับตนเองไดตาม
ปรารถนา ขณะเดียวกันก็เอื้อใหมีการใชเนื้อตัวรางกายของมนุษยในกิจกรรมที่ฝาฝนตอกฎเกณฑตามธรรมชาติ
เปดโอกาสใหมีการนําบุคคลที่อยูในภาวะที่ออนแอกวามาใชงานที่ไมแตกตางไปจากภาวะความเปนทาสและ
สงเสริมใหมีการพรากเด็กที่กําเนิดมาจากหญิงที่ตั้งครรภเด็กนั้น
การรับตั้งครรภแทนเปนกระบวนการหนึ่งในการบําบัดภาวะมีบุตรยาก ไดเกิดขึ้นและพัฒนาไปพรอมกับ
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ในตางประเทศปรากฏวาการรับตั้งครรภแทนมีเปนจํานวน
มาก โดยสวนใหญแลวหญิงที่รับตั้งครรภแทนจะสงมอบเด็กใหแกคูสมรสที่ตองการมีบุตร สวนกรณีที่หญิงรับตั้ง
ครรภแทนเปลี่ยนใจไมสงมอบเด็กใหและเกิดปญหาเปนคดีความฟองรองในศาลตอกันมีไมมากนัก สําหรับใน
ประเทศไทยนั้นความรูเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทนไดพัฒนาพรอมกับความกาวหนาทางการแพทยในสาขานี้
เชนเดียวกันและปริมาณการรับตั้งครรภแทนไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ แตการเก็บรวบรวมสถิติในประเทศไทยยัง
เปนไปอยางไมมีระบบและไมมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการ
การรับตั้งครรภแทนเปนกิจกรรมหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาจริยธรรมที่สลับซับซอน และไดแบงแยก
ความคิดเห็นของผูคนในสังคมเปนสองฝายเสมอ ซึ่งแตละฝายก็ตางมีเหตุผลทางจริยธรรมเปนเครื่องรองรับฝายที่
สนับสนุนการรับตั้งครรภแทนโดยอางสิทธิของคูสมรสที่ไมสามารถมีบุตรไดวามีสิทธิในการสืบพันธุ
เชนเดียวกับคูสมรสอื่นที่สามารถมีบุตรไดตามปกติและสนับสนุนสิทธิในความเปนสวนตัวในอันที่จะกีดกัน
ไมใหรัฐเขามาเกี่ยวของการกระทําของตนเองที่ปราศจากอันตรายตอผูอื่น ฝายนี้เห็นวาการรับตั้งครรภแทนอาจ
กอใหเกิดประโยชนรวมกันของคูสมรสที่ตองการมีบุตรและหญิงที่รับตั้งครรภแทนผูอื่น ในทางตรงกันขามฝายที่
คัดคานการรับตั้งครรภแทนกลับเห็นวาการรับตั้งครรภแทนเปนกิจกรรมที่ฝาฝนธรรมชาติของมนุษยกอ ใหเกิด
การแสวงหาประโยชนจากเนื้อตัวรางกายของหญิงโดยมิชอบรวมทั้งเปนกิจกรรมที่ไมตางไปจากการซื้อขายเด็กที่
จะสงผลกระทบแกเด็กและสังคมโดยรวม
ในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ การรับตั้ง
ครรภแทนเปนกิจกรรมที่ถูกควบคุมอยางเขมงวด องคกรวิชาชีพทางการแพทยดานตาง ๆ ลวนแตมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการควบคุมไมใหมีการนําเทคโนโลยีนี้ไปใชในทางมิชอบองคกรวิชาชีพเหลานี้จะมีการกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพภายในองคกรของตนเองซึ่งไมเพียงแตเปนไปเพื่อกําหนดมาตรฐานในการใหบริการแกผูเขารับ
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บริการเทานั้นแตยังเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของอีกดวย มาตรฐานทางวิชาชีพขององคกร
วิชาชีพในตางประเทศจึงเปนมาตรการอยางหนึ่งที่สามารถปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจาก
หญิงที่รับตั้งครรภแทน และสามารถคุมครองประโยชนของเด็กที่จะเกิดจากการรับตั้งครรภแทนเปนอยางดี
การรับตั้งครรภแทนไดนําไปสูการถกเถียงปญหาทางกฎหมายหลายประการ เชน ความชอบดวยกฎหมาย
ของการรับตั้งครรภแทน สถานะทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภแทน ตลอดจนสภาพบังคับทาง
กฎหมายของสัญญารับตั้งครรภแทน ในหลายประเทศทั่วโลก มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทนไว
โดยเฉพาะ1 แตกฎหมายเหลานั้นก็มีความแตกตางกันไปในแตละประเทศบางประเทศหามมิใหมีการรับตั้งครรภ
แทนอยางเขมงวดโดยถือวาการรับตั้งครรภแทนเปนความผิดทางอาญา2 บางประเทศหามมิใหมีการรับตั้งครรภ
แทนเฉพาะการรับตั้งครรภแทนที่มีผลประโยชนในเชิงพาณิชยเทานั้น3 แตบางประเทศกลับถือวาการรับตั้งครรภ
แทนเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะมีผลประโยชนในเชิงพาณิชยเขามาเกี่ยวของดวยหรือไมก็ตาม
สําหรับประเทศไทยนั้นการรับตั้งครรภแทนไดกอใหเกิดปญหาทางกฎหมายเชนเดียวกับตางประเทศ
แตประเทศไทยยังคงไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทน โดยเฉพาะการนํากฎหมายอื่นมาปรับใชจึง
กอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการวิทยานิพนธฉบับนี้ไดพยายามรวบรวมปญหาทางกฎหมายตางๆ และสรุปวา
การนํากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมาปรับใชอาจกอใหเกิดผลที่ไมพึงประสงค ในบางกรณีและสมควรที่ประเทศ
ไทยจะพิจารณาบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการรับตั้งครรภแทนโดยเฉพาะ
สําหรับกรณีสัญญารับตั้งครรภแทนที่ตองพิจารณาจากทฤษฎีทางสัญญาดวยนั้นก็คือ หลักความศักดิ์สิทธิ์
ของ การแสดงเจตนา (The Autonomy of the Will) หลักนี้ถือวาบุคคลมีความเปนอิสระที่จะแสดงเจตนาอัน
กอใหเกิด สิทธิและหนาที่ตามที่ตนเองปรารถนา เจตนาจึงเปนแหลงกําเนิดของสิทธิ และหนาที่ของบุคคล
หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาเปนหลักการพื้นฐานของเสรีภาพของปจเจกชนนิยมตามหลักกฎหมาย
ธรรมชาติ แตเพื่อที่จะใหสังคมมีความสงบสุข รัฐจึงตองแทรกแซงหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการ แสดงเจตนาใน
บางกรณี ไดแกกรณีที่การนั้นขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ใหถือวาเปนโมฆะ เมื่อสัญญารับตั้งครรภแทนเปนสัญญาที่ขัดตอหลักความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเปนหลักที่สูงกวาความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา ตามหลักความศักดิ์สิทธิใน
การแสดงเจตนาที่วา “บุคคลมีความเปนอิสระที่จะแสดงเจตนาอันกอใหเกิด สิทธิและหนาที่ตามที่ตนเอง
ปรารถนา เจตนาจึงเปนแหลงกําเนิดของสิทธิ และหนาที่ของบุคคล หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาเปน
หลักการพื้นฐานของเสรีภาพของปจเจกชน กรณีที่การนั้นขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหถือวาเปนโมฆะ
บทสรุปเมื่อพิจารณาปญหากฎหมายดังที่กลาวมาแลวทั้งหมด จะเห็นไดวาการรับตั้งครรภแทนไมถือวา
เปนความผิดทางอาญา เพราะวาไมมีกฎหมายกําหนด แมวาการรับตั้งครรภแทนจะเปนไปโดยมีคาตอบแทนหรือ
เพื่อผลประโยชนในเชิงพาณิชยก็ตาม แตเมื่อหญิงที่รับตั้งครรภแทนใหกําเนิดทารกแลวเด็กยอมเปนบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของหญิงที่รับตั้งครรภแทนเทานั้น และจะถือเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสามีของหญิงที่รับ
1

Surrogacy Arrangement Act 1985, section 2.
Surrogate Parenthood Act 1988, section 3
3
Surrogate Parenthood Act 1988 (Queensland), section 4(1)
2
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ตั้งครรภแทนดวยตามขอสันนิษฐานของกฎหมาย สวนสัญญารับตั้งครรภแทนนั้น ไมวาจะมีขอตกลงใหสงมอบ
เด็กหรือตกลงใหหญิงที่ตั้งครรภแทนตองยกเด็กใหเปนบุตรบุญธรรมแกคูสมรสที่ตองการมีบุตร ก็ลวนแตเปน
สัญญาที่เปนโมฆะทั้งสิ้นเนื่องจากเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคอันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ซึ่งเปนหลักที่สูงกวาความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา ตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดง
เจตนาที่วา “บุคคลมีความเปนอิสระที่จะแสดงเจตนาอันกอใหเกิด สิทธิและหนาที่ตามที่ตนเองปรารถนา เจตนาจึง
เปนแหลงกําเนิดของสิทธิ และหนาที่ของบุคคล หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาเปนหลักการพื้นฐานของ
เสรีภาพของปจเจกชน กรณีที่การนั้นขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ใหถือวาเปนโมฆะ”
ดังนั้นหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาที่เขาทําสัญญารับตั้งครรภแทนของคูสัญญานั้นจะอางหลัก
ดังกลาวนี้ไมได ผูเขียนวิทยานิพนธจึงไดเสนอแนวทางตางๆ ในการแกไขปญหาขอกฎหมายเหลานี้ ตลอดจน
ทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณในประเทศไทยตอไป

8. ขอเสนอแนะ
เพื่อใหสัญญารับตั้งครรภแทนไมเปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 โดยเปนสัญญาที่มีความสมบูรณและเกิด
นิติสัมพันธตอกันระหวางคูสัญญา ดังนี้
1. รัฐควรบัญญัติกฎหมายกําหนดใหการรับตั้งครรภแทนเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
2. รัฐควรนํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากหญิงที่รับตั้งครรภ
แทนและเพื่อคุมครองเด็กที่จะเกิดจากการรับตั้งครรภแทน แตควรจํากัดเฉพาะการรับตั้งครรภแทนที่มี
ผลประโยชนในเชิงพาณิชยเขามาเกี่ยวของเทานั้น
3. รัฐควรบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมมิใหมีการรับตั้งครรภแทน ดวยการหามมิใหมีการจัดตั้งคนกลาง
หรือองคกรใดๆ ที่มีวัตถุประสงคทางการคาเพื่อชวยเหลือใหมีการรับตั้งครรภแทน และหามมิใหมีการโฆษณา
ใดๆ ไมวาจะเปนไปเพื่อหาหญิงที่ตองการรับตั้งครรภแทนหรือเพื่อแสดงวาตนตองการรับตั้งครรภแทนผูอื่นดวย
4. คูสัญญาฝายที่รับตั้งครรภแทน เปนไดทั้งหญิงโสดที่บรรลุนิติภาวะหรือหญิงที่มีสามีโดยชอบดวย
กฎหมาย หากเปนหญิงที่มีสามีโดยชอบดวยกฎหมายจะตองไดรับความยินยอมหรือไดรับความเห็นชอบที่เปน
ลายลักษณอักษรจากสามีกอน
5. ผูจัดการรับตั้งครรภแทนจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือคูสมรสที่ตองการมีบุตรโดยไมมี
ผลประโยชนเชิงพาณิชยเทานั้น
6. คูสัญญาไมสามารถแกไขและ/หรือเลิกสัญญารับตั้งครรภแทนได หลังจากไดมีการทําสัญญากันแลว
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลเยาวชนและครอบครัว
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางปจจัยดานองคการและการจัดการ ความผูกพันและแนวโนม
การลาออกของพนักงานในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
ความผูกพัน ความสัมพันธระหวางปจจัยดานองคการและการจัดการกับความผูกพัน ระดับความผูกพัน แนวโนม
การลาออก และความสัมพันธระหวางความผูกพันกับแนวโนมการลาออก การศึกษาครั้งนี้ไดใชวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ ประชากรคือ พนักงานของบริษัทในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป จํานวน 3,760 คน สามารถกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางได 362 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนดวยตําแหนงงาน เก็บรวบรวมขอมูล
และนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัทในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุปสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุอยูในชวง 26-30 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. สถานภาพโสด เปนพนักงานตําแหนง
PC/BA อายุงานในบริษัทปจจุบันมากกวา 10 ป ปจจัยสวนบุคคลทุกดานมีผลตอความผูกพัน ยกเวน เพศ ปจจัย
ดานองคการและการจัดการมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความผูกพัน ระดับความผูกพันของพนักงานสูง
แนวโนมการลาออกต่ํา และความผูกพันมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกในทิศทางตรงกันขาม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ : ความผูกพันของพนักงาน, แนวโนมการลาออก
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ABSTRACT
The objective of the study on “The Relationship between Organization and Management Factors, the
Employee Engagement and Turnover Trend in Central Marketing Group (CMG)” was to examine employees’
demographic factors that affect the engagement, the relationship between organizational and managerial factors
and engagement, engagement level, turnover trend, and the relationship between engagement and turnover
trend. This study was a survey research, covering 3,760 employees of CMG. Sample size was 362 employees,
selected by proportional stratified random sampling. The data was analyzed by computer statistical package
program and the statistical tools were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s
Correlation Coefficient. The results of the study showed that most of the sample was female, aged between
26-30 years, single with a High School education or Vocational Certificate, working in PC/BA position and had
more than 10 years of services; all demographic factors, namely, age, education, status, position, tenure affected
employees engagement except gender. The organizational and managerial factors were related to employees
engagement in the same direction. Engagement was high while turnover trend was low, related in the opposite
direction.

KEYWORDS : Employees engagement, Turnover trend
1. บทนํา
อัตราการลาออกของพนักงาน เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความสูญเปลาและคาใชจายที่สูงทั้งทางตรง
และทางออมเพื่อสรรหาบุคลากรใหมมาทดแทน การขาดกําลังคนเปนปญหาหลักในการดําเนินงานขององคการ
การดําเนินกลยุทธในการธํารงรักษาพนักงานเพื่อเสริมสรางระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการและลด
แนวโนมการลาออกเพื่อใหพนักงานอยูกับองคการไปนาน ๆ นั้นเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ จากการศึกษา
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยตาง ๆ ซึ่งมีผูศึกษาและใหแนวทางไวแลวและพบวา ความผูกพันตอ
องคการมีความสัมพันธกับการลาออกมากกวาความพึงพอใจและใชทํานายอัตราการเขา-ออก (Turnover) ไดดีกวา
ความพึงพอใจ อีกทั้งยังเปนหนทางหนึ่งในการธํารงรักษาพนักงานอันมีคาขององคการ ผูศึกษาจึงเลือกศึกษาความ
ผูกพันตามแนวคิดของ Hewitt Associated ที่วา พฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูงจะมีลักษณะ
3 ประการ คือ ความผูกพันดานการพูดถึงองคการในทางที่ดี (Say) ความผูกพันดานความปรารถนาที่จะอยูกับ
องคการ (Stay) และความผูกพันดานความทุมเทในงานที่ทํา (Strive) เปนแนวทางประกอบกับการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับองคการและการจัดการจากเอกสารและการสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการลาออกของ
พนักงานกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป เพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาเปนปจจัยในการธํารงรักษาพนักงานใหคงอยูกับ
องคการอยางยั่งยืน และเสริมสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการและลดแนวโนมการลาออกของพนักงาน
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะปจจัยดานองคการและการจัดการที่เปนสาเหตุของการลาออกของพนักงาน
ประกอบกับปจจัยตามแนวคิดของ Hewitt (2004) ทั้ง 7 ประการ ยกเวนปจจัยคุณภาพชีวิต คือ คาตอบแทนและ
สวัสดิการ การออกแบบงาน การศึกษาและพัฒนาสายอาชีพ การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และวัฒนธรรมองคการ และพัฒนามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพประกอบ 1
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•
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•
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ความผูกพัน
ของพนักงาน

ปจจัยดานองคการและการจัดการ
• คาตอบแทนและสวัสดิการ
• การออกแบบงาน
• การศึกษาและพัฒนาสายอาชีพ
• การทํางานเปนทีม
• ภาวะผูนํา
• สภาพแวดลอมทางกายภาพ
• วัฒนธรรมองคการ

แนวโนม
การลาออก

พัฒนาจากแนวคิดของ Hewitt Associates (2003)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

2. วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรเปนพนักงานบริษัทในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุปทิ้งสิ้น
3,760 คน และสามารถกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรทั้งหมดได โดยใชสูตร (ธานินทร, 2550)
n
=
N
1+
2
N(e)
จากการคํานวณทําใหไดขนาดตัวอยางเทากับ 362 ตัวอยาง สุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน
(Proportional Stratified Sampling) โดยแบงชั้นตามตําแหนงงานของพนักงานเปน 2 กลุม คือ ตําแหนงพนักงาน
PC/BA ไดแก พนักงานขาย พนักงานขายอาวุโส และ ตําแหนงเจาหนาที่ขึ้นไป ไดแก เจาหนาที่ หัวหนางาน
หัวหนางานอาวุโส ผูชวยผูจัดการ และผูจัดการ โดยกําหนดสัดสวนของตัวอยางตามขนาดของประชากรในแตละ
กลุมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
รายการ
จํานวนประชากร
จํานวนกลุมตัวอยาง

พนักงานบริษัทในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป
จํานวน
ตําแหนง
ตําแหนงเจาหนาที่
พนักงาน
PC/BA
ขึ้นไป
3,760 คน
2,457 คน
1,303 คน
362 ราย
237 ราย
125 ราย
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สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาไดนําแบบสํารวจความคิดเห็นฉบับรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหาตามวัตถุประสงค แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
กอนนําไปใชจริง

3. อภิปรายผลการศึกษา
ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุปจํานวน 362 ชุด คิดเปนรอยละ
100 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 72.7 มีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ
29.6 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. รอยละ 36.7 มีสถานภาพเปนโสด รอยละ 67.1 อยูใน
ตําแหนงงานพนักงาน PC/BA รอยละ 65.5 และมีอายุงานในบริษัทมากกวา 10 ป รอยละ 31.2 โดยปจจัยสวน
บุคคลมีผลตอความผูกพันทุกดานยกเวนเพศซึ่งสอดคลองกับ ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม (2538) ชลิดา
ธนากิจเจริญสุข (2551) ที่พบวา เพศที่แตกตางกันมีความผูกพันไมแตกตางกัน แตในปจจัยสวนบุคคลดาน
อายุ การศึกษา สถานภาพ ตําแหนงงาน และอายุงาน ผลการศึกษาพบวา มีผลตอความผูกพันของพนักงาน ซึ่ง
สอดคลองกับ กรกฎ พลพานิช (2540) แตขัดแยงกับวิชัย เรืองหนู (2548, บทคัดยอ) ที่พบวา อายุ การศึกษา
สถานภาพ ตําแหนงงานและอายุงาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
จารุวรรณ รักษาวงศ (2548) ที่พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และ
ตําแหนงงาน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
สวนผลการการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานองคการและการจัดการ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมากในเกือบทุกปจจัย เรียงจากมากไปนอยดังนี้ 1. การทํางานเปนทีม 2. ภาวะผูนํา 3. วัฒนธรรม
องคการ 4. การออกแบบงาน 5. การศึกษาและพัฒนาสายอาชีพ 6. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ยกเวน
7. คาตอบแทนและสวัสดิการ เปนเห็นดวยปานกลาง และทุกปจจัยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรกฎ พลพานิช (2540) ที่พบวา ปจจัยสวนลักษณะงาน ไดแก
โอกาสกาวหนาในงาน การเห็นความสําคัญของงาน การมีสวนรวมในการบริหารงาน ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการและ
วัชรินทร โกมลมาลย (2546) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพัน ไดแก ความสําคัญของลักษณะงาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความนาเชื่อถือ มั่นคง และพึ่งพาไดขององคการ ความหลากหลายในงาน บทบาท
ของผูบังคับบัญชา ระบบพิจารณาความดีความชอบ การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น สภาพของการทํางานและ
โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน นอกจากนั้น จารุวรรณ รักษาวงศ (2548) ยังพบวาปจจัยดานสัมพันธภาพกับ
เพื่อน ความมีอิสระในการทํางาน การมีสวนรวมในการบริหาร ความกาวหนาในการทํางาน และงานที่ทาทาย มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และงานวิจัยของ ชลิดา ธนากิจเจริญสุข (2551) ที่พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันของพนักงาน ไดแก ดานองคการ ดานผูบริหาร ดานกลุมทํางาน ดานงานที่ทํา ทุกดานมีความสัมพันธ
กับความผูกพันของพนักงาน
พนักงานมีความผูกพันตอองคการสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความทุมเทในงานที่ทํา (Strive) สูง และมี
แนวโนมการลาออกต่ํา โดยความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธกับแนวโนมการลาออกของพนักงานใน
ทิศทางตรงกันขาม นั่นแสดงใหเห็นวา ความผูกพันตอองคการของพนักงาน สามารถใชทํานายอัตราการเขา-ออก
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(Turnover) จากงานไดดี ตามที่ จรัสศรี ไกรนที (2539) และสุกานดา ศุภคติสันต (2540) กลาวไวเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคการวา พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูง จะมีความคิดที่จะลาออกต่ํา และความผูกพันตอ
องคการมีความสัมพันธทางลบกับการลาออก
สําหรับความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลเมื่อพิจารณาเปนรายดานไดผลดังนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อาจเปนเพราะลักษณะของธุรกิจในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้งกรุป
ผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับความสวยความงามจึงจําเปนตองใชพนักงานหญิงเปน
สวนใหญ มีอายุระหวาง 26-30 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่เริ่มตั้งใจทํางานอยางจริงจังหลังจากที่คนหาตัวเองพบวามี
ความตองการทํางานในสายงานใด เปนชวงแสวงหาความกาวหนาในหนาที่การงานและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
และกลุมอายุที่มีคาเฉลี่ยความผูกพันสูงที่สุดคือ อายุ 36-40 ป ซึ่งอาจกลาวไดวาโดยภาพรวมแลวคนที่มีอายุมากจะ
มีความผูกพันมากกวาคนที่มีอายุนอยกวา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนอายุมากขึ้นการจะเปลี่ยนองคการ ยายงานทําได
ยากขึ้น บางคนอาจเกิดความเคยชินกับบริษัทที่ทําอยู บางคนคิดจะไปหางานใหม บริษัทอาจไมตองการรับคนอายุ
มาก เปนตน มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. อาจเปนเพราะบริษัทกําหนดคุณสมบัติไวในการ
สรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีตําแหนง PC/BA แตกลุมตัวอยางโดยรวมมีการศึกษาตั้งแตมัธยมตนถึงปริญญาโท
โดยพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตนมีคาเฉลี่ยความผูกพันตอองคการสูงที่สุด อาจเปนเพราะพนักงานที่
มีการศึกษาไมสูงมากมีโอกาสเลือกงานนอยกวาคนที่มีการศึกษาสูงกวาและมีขอจํากัดในการทํางานหรือโอกาส
เลือกงาน จึงทําใหคงอยูกับองคการและมีระดับความผูกพันกับองคการมากกวา มีสถานภาพเปนโสดและมี
คาเฉลี่ยความผูกพันตอองคการนอยที่สุด ซึ่งคนโสดสวนใหญมักจะตัดสินใจยายงานงายกวาพนักงานที่มี
ครอบครัวแลว และชอบอิสระ โดยพนักงานกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพหยารางหรือหมายมีคาเฉลี่ยความผูกพัน
โดยรวมสูงที่สุดและสูงกวาพนักงานกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสแลว อาจเปนเพราะไมมีภาระตองดูแล
ครอบครัวจึงสามารถทุมเทเวลาใหกับงานไดมากกวาคนที่สมรสแลวตองมีภาระดูแลครอบครัว พนักงานตําแหนง
PC/BA เปนพนักงานขายหรือพนักงานแนะนําความงามเปนสัดสวนถึง 2 ใน 3 ซึ่งตองประจําอยูตามเคานเตอรใน
หางสรรพสินคา และถือไดวาตําแหนงนี้เปนหัวใจของลักษณะธุรกิจขององคการ คอยแนะนําสินคาและบริการ
ตาง ๆ สําหรับลูกคา ถือเปนภาพลักษณและกําลังสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพราะเปนเสมือนฑูตในการสื่อสาร
เชื่อมโยงระหวางลูกคากับบริษัท มีคาเฉลี่ยความผูกพันทั้งในภาพรวมและทุกดานสูงกวาตําแหนงพนักงาน
เจาหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความทุมเทในงานมีคาเฉลี่ยความผูกพันสูงที่สุด และมีอายุงานในบริษัทมากกวา
10 ป ในภาพรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานความปรารถนาที่จะอยูกับองคการ (Stay) มีคาเฉลี่ยความผูกพันสูงที่สุด
ซึ่งตรงตามทฤษฎี Side-bet Theory ของฺ Becker & Carper ที่กลาวไววา บุคคลเกิดความผูกพันตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปน
เพราะวาไดสรางการลงทุนไว ถาไมผูกพันตอไปก็จะสูญเสียมากกวา
เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมากถึงเกือบ 3 ใน 4 ประกอบกับตําแหนงงานซึ่งเปนสัดสวนถึง
2 ใน 3 ของกลุมตัวอยางที่อยูในตําแหนง PC/BA หากพนักงานมีความทุมเทในการทํางานก็จะสราง
ความประทับใจใหกับลูกคาและเมื่อลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีกับตัวพนักงานก็ยอมสงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
องคการดวย และถาหากองคการสามารถสรางความรูสึกใหพวกเขารักและผูกพันตอองคการไมจากองคการไป
ก็ยอมเปนการสงผลใหลูกคาเกิดความภักดีตอผลิตภัณฑขององคการดวยเชนกัน ดังนั้นในการที่จะเสริมสราง
ความผูกพันตามที่ Hewitt Associated เชื่อวาพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูงจะแสดงพฤติกรรม 3 ประการ
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คือ การพูดถึงองคการในทางที่ดี ปรารถนาที่จะอยูกับองคการ และทุมเทในงานที่ทําแลว จึงศึกษาปจจัยดาน
องคการและการจัดการที่มีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงานเพื่อใหทราบระดับความสัมพันธและ
สงเสริมปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหพนักงานเกิดความพึงพอใจและรักในองคการตอไป
โดยเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานองคการและการจัดการกับความผูกพันของพนักงาน
กลุมตัวอยางทั้ง 7 ประการ ผลการสํารวจปรากฎวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันของ
พนักงาน โดยแยกพิจารณาเปนรายปจจัยไดดังนี้
ปจจัยวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงานสูงที่สุดในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลางและกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ไมวาจะเปนเรื่องนโยบายการบริหารงานที่มีความชัดเจน
เหมาะสม ขั้นตอนปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานตามที่คาดหวัง มีความอบอุนเปนครอบครัวเดียวกัน
ความเชื่อมั่นในคานิยมและเปาหมายของบริษัท การใหการเคารพผูอาวุโส ตลอดจนการตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชาดวยขอมูลเหนือความรูสึก อาจเปนเพราะวาบริษัทในกลุมเซ็นทรัลมีวัฒธรรมองคการเปนแบบ
ธุรกิจครอบครัวที่ถือวาประสบความสําเร็จที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทยและมีประวัติความเปนมาที่ยาวนานมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป แสดงใหเห็นวาองคการเองมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งซึ่งไมเปนการยากที่จะ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่เนนความผูกพันตอองคการดวยใจ
ปจจัยการศึกษาและพัฒนาสายอาชีพมีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงานรองลงมาที่ระดับ
ปานกลางและกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทํา
สายอาชีพ การใหการสนับสนุนโอกาสเรียนรูและเติบโตในงาน โอกาสกาวหนากับงานที่ทํา การไดรับการศึกษา
และพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง แตในเรื่องเกณฑและวิธีพิจารรณาเลื่อนตําแหนงเหมาะสมเปนธรรม
นั้นกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งจุดนี้แสดงใหเห็นวาพนักงานเองมองเห็นโอกาสและการให
การสนับสนุนโอกาสไมวาจะเปนดานการเติบโตในสายอาชีพที่ทําและการเพิ่มพูนความรูความสามารถที่องคการ
จัดให แตอาจเกิดความรูสึกวาขั้นตอนและวิธีการยังไมโปรงใสเปนธรรม ซึ่งก็เปนธรรมชาติของพนักงานที่มักจะ
เปรียบเทียบสิ่งที่ทุมเทใหกับงานกับสิ่งที่ตนไดรับตามทฤษฎีความเทาเทียมกันที่ Stacy Adams กลาวไววา
พนักงานสวนใหญมักเปรียบสิ่งที่ตนไดรับกับคนอื่นและคาดวาอยางนอยนาจะมีสัดสวนที่สมดุลกับสิ่งที่ทุมเท
ใหกับงานและเมื่อไดนอยกวาก็เกิดความกดดัน ของใจรูสึกไมเปนธรรม ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ
26-30 ป เปนชวงที่เพิ่งพนจากชวงแรกของวัยทํางานเริ่มคนพบตัวตนและเสนทางสายอาชีพที่ตรงกับ
ความตองการ เปนชวงเสริมสรางความกาวหนาเริ่มตั้งใจทํางานอยางจริงจัง แสวงหาความกาวหนาในงาน และ
เปนชวงอายุที่ตลาดแรงงานมีความตองการเนื่องจากคนกลุมนี้จะมีประสบการณในการทํางานเปนอยางดีและมี
ผลงานจากประสบการณที่ผานมาแลว และเปนชวงที่เมื่อทํางานไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะมีความตองการเพิ่มพูน
ความรู ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
ปจจัยการออกแบบงานมีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงานรองลงมาเปนลําดับที่ 3 ระดับ
ปานกลางและกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ไมวาจะปนการวางแผนการปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถและความชํานาญ การมอบหมายงานตามใบพรรณาลักษณะงาน ใหการสนับสนุนเปดโอกาสคิด
ริเริ่มสรางสรรคและพัฒนาคุณภาพงาน เปดโอกาสใหวางแผนปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเอง และการแจงผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบ แสดงใหเห็นวาพนักงานเกิดความรูสึกและรับรูไดถึงงานของตนที่มี
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ความสําคัญ และมีคุณคาตอองคการ และการที่ใหโอกาสไดวางแผนปฏิบัติงานเองยิ่งเปนการตอกย้ําใหรับรูวา
องคการรับรูไดถึงความรับผิดชอบในงานของพนักงานเปนการใหเอกสิทธิ์ในงานทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และ
การมีการแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบนั้นเปนการใหขอมูลยอนกลับที่ทําใหพนักงานไดรับทราบ
ผลการปฏิบัติงานที่แทจริง ทําใหพนักงานไดมีโอกาสแกไขปรับปรุงและพัฒนางานใหดีขึ้นและสามารถแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดทันทวงที
ปจจัยคาตอบแทนและสวัสดิการ ภาวะผูนํา และการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธกับความผูกพันของ
พนักงานรองลงมาที่ระดับต่ําและกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ยกเวนปจจัยคาตอบแทนและสวัสดิการ
ซึ่งกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งปจจัยคาตอบแทนและสวัสดิการที่มีประเด็นนาสนใจ คือ
กลุมตัวอยางเห็นวาเงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ พอใจในนโยบายคาตอบแทน
ปจจุบันที่ใหตามวุฒิการศึกษา ตําแหนงงานและประสบการณ พอใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส
และสวัสดิการ และเห็นวาคาตอบแทนรวมและสวัสดิการมีความเปนธรรมและแขงขันไดกับริษัทอื่นมีความคิด
เห็นในระดับปานกลางทั้งสิ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาพนักงานในปจจุบันอาจคิดวาการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการ
ขององคการยังไมเปนที่นาพอใจ ยังไมสามารถสรางความมั่นใจใหกับพนักงานไดวาองคการมีปจจัยนี้เหนือกวา
องคการอื่น ซึ่งเมื่อมีโอกาสที่ไดรับขอเสนอที่ดีกวามีโอกาสที่คนกลุมนี้จะจากไป แตในขณะนี้ยังคงอยูกับองคการ
อาจเปนเพราะตลาดแรงงานในชวงเศรษฐกิจปจจุบันยังไมอํานวยใหมีการเคลื่อนยายงานหรือปรับเปลี่ยน
สถานะการจางงานเพราะอยูในชวงวิกฤติแรงงาน ซึ่งความตองการแรงงานมีขอจํากัด ยกเวนขอคําถามที่วา
ภาพรวมสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลที่บริษัทจัดใหมีความสอดคลองกับความตองการของพนักงานนั้นกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งในจุดนี้อาจเปนเพราะสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลที่องคการจัดใหมี
ความตรงใจกับกลุมตัวอยาง แตอาจไมสามารถสนองความตองการของพนักงานในทุกกลุมอายุไดเพราะมนุษยมี
ความตองการที่ไมสิ้นสุดและขึ้นอยูกับสถานการณ
ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงานเปนลําดับสุดทายในระดับ
ต่ํามากและกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งเรื่องการจัดเครื่องใชสํานักงาน อุปกรณ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการทํางาน การจัดสถานที่และบริเวณทั่วไป สถานที่ทํางานถูกจัดไวอยางเหมาะสมแลว ซึ่งอาจเปน
เพราะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานงานตําแหนง PC/BA คือ พนักงานขายหรือพนักงานแนะนําความงามซึ่ง
ตองประจําอยูตามเคานเตอรในหางสรรพสินคา ไมไดอยูประจําในสํานักงานจึงอาจใหความคิดเห็นตามความรูสึก
ของตนเองที่อยูกับสิ่งแวดลอมในหางสรรพสินคาที่มีการจัดสถานที่ไวอยางสวยงามเพื่อตอนรับลูกคา และสราง
ความประทับใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการ ดังนั้นในปจจัยนี้ควรที่จะทําการสํารวจความคิดเห็นจากพนักงานที่ตอง
ประจําอยูในสํานักงานเปนการเฉพาะเพื่อรับฟงความคิดเห็นนํามาปรับปรุงสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศ
สอดคลองกับการสรางวัฒนธรรมองคการที่เนนความผูกพันดวยใจสรางความรูสึกเหมือนบานหลังที่สองที่มีความ
นาอยู อยูแลวสบายทั้งกายและใจ
ระดับความผูกพันของพนักงานโดยภาพรวมพนักงานมีความผูกพันตอองคการสูง และในรายดานพบวา
ดานความทุมเทในงานที่ทํา (Strive) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.14 รองลงมา คือดานการพูดถึงองคการในทางที่ดี
(Say) และดานความปรารถนาที่จะอยูกับองคการ (Stay) มีคาเฉลี่ย คือ 3.88 และ 3.60 ตามลําดับ อาจเปนเพราะ
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พนักงานกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 26-30 ป ซึ่งเปนชวงสรางความกาวหนา มีความตั้งใจและทุมเท
ทํางานอยางเต็มที่เพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ และอนาคตที่สดใส
แนวโนมการลาออกของพนักงานโดยภาพรวมพนักงานมีการลาออกต่ํา ไมวาจะเปนความตั้งใจที่จะทํางาน
ไปจนเกษียณอายุ คิดวาบริษัทเปนที่นาทํางานดวย ไมเคยเปดสื่อสิ่งพิมพเพื่อหางานอื่น คิดวาไมมีที่ใดเหมาะกับ
ตนเองเทากับบริษัทนี้ มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานกับบริษัท มีความรูสึกผูกพัน และมั่นคง แตสําหรับขอคําถาม
ที่วาไมเคยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะลาออกจากบริษัท กลุมตัวอยางสวนใหญกลับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวโนมการลาออกปานกลาง นั่นอาจหมายความวา หากมีโอกาสไดงานที่อื่นที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบความคุมคา
กับการเริ่มงานใหมก็อาจจะไป แตอาจเปนเพราะวาในชวงเวลานี้เปนชวงที่บานเมืองเกิดวิกฤติทางการเมือง
รัฐบาลไมมีเสถียรภาพเทาที่ควร อีกทั้งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกแมแตประเทศมหาอํานาจอยาง
สหรัฐอเมริกาเองก็ยังไมสามารถแกไขสถานการณได จึงอาจเปนเหตุผลใหยังคงอยูกับองคการตอไปในชวงนี้
ความสัมพันธระหวางความผูกพันกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน โดยภาพรวมมีระดับความสัมพันธ
สูงในทิศทางตรงกันขาม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความผูกพันดานความปรารถนาที่จะอยูกับองคการ
(Stay) มีระดับความสัมพันธสูง สวนดานการพูดถึงองคการในทางที่ดี (Say) และดานความทุมเทในงานที่ทํา
(Strive) มีระดับความสัมพันธปานกลาง ซึ่งอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงานมากกวา 10 ป จึงทําให
เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับจากองคการกับการอยูนานและจะตองคงสภาพความเปนพนักงานตอไปเพื่อรักษา
ผลประโยชนที่จะไดรับตอไป หรืออาจเปนกลุมที่อยูในชวงอายุ 46 ปขึ้นไป เปนวัยสรรหาความมั่นคง ผลการ
ปฏิบัติงานเริ่มคงที่ ซึ่งถามองประกอบกับดานความทุมเท ซึ่งเปนดานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันต่ําที่สุด
อาจเปนเพราะพนักงานขาดแรงจูงใจในการทุมเทสรางผลงานอาจเพราะอยูมานาน ทํางานเดิมๆ ไมมีแรงบันดาลใจ
หรือสิ่งจูงใจใหทุมเท หรืออาจเปนรูปแบบของพฤติกรรมความไมพึงพอใจในงานที่มีวิธีการแสดงออกที่ขาดความ
รับผิดชอบดวยการไมทุมเทความพยายาม เวลา กําลังกายและกําลังสติปญญา เปนการไมแสดงพฤติกรรมในการ
ทํางาน (Passivity) และเปนพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค (Destructiveness) ซึ่งทําใหเกิดผลลบตอองคการได ดังนั้น
องคการควรที่จะสรางแรงจูงใจในการทํางานใหคนกลุมนี้ ตองวางแผนพัฒนาศักยภาพในการเปนพี่เลี้ยง นิเทศก
งาน เปนวิทยากรชวยถายทอดสอนงานใหกับรุนตอมาเพื่อวางแผนสืบทอดตําแหนงงานตอไปใหเขาเกิดความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาตอองคการ และเพื่อใหพนักงานไดรับรูถึงความมั่นคงในอาชีพหนาที่การ
งาน ควรจัดทําแผนตอเนื่องไปจนถึงวัยหลังเกษียณใหองคการไดใชศักยภาพและประสบการณที่สั่งสมในตัวของ
บุคคลเหลานี้ถายทอดสูรุนตอรุนหรือเปนการวางแผนใหเปนที่ปรึกษาขององคการสําหรับผูที่มีศักยภาพตอไป

4. ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
1. ควรสงเสริมความสัมพันธอันดี จัดใหมีการเรียนรูวิธีทํางานเปนทีม ใหเขาใจบทบาทของทีมและทุก
บทบาทมีความสําคัญ
2. ควรมีการประเมินผลของทีม ใหรางวัลแกการทํางานเปนทีม (Group base reward) ดวย
3. ควรจัดฝกอบรมพัฒนาผูบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
4. ควรสรางความภาคภูมิใจ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญตอการสรางวัฒนธรรมเนนความผูกพันดวยใจ
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5. ควรพิจารณาทุกองคประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพอใจของพนักงาน จัดปจจัยจูงใจ จัด Job
Enlargement เพื่องานลากหลายขึ้น จัด Job Enrichment เพื่อขยายความรับผิดชอบ จัดใหมีการหมุนเวียนงาน Job
Rotation ใหเกิดทักษะที่หลากหลาย
6. ควรใหความสนใจดานสภาพแวดลอมทางกายภาพประกอบมีผลตอสุขภาพกายและจิต
7. ควรเปดโอกาสทางดานการศึกษา ฝกอบรม พัฒนาทักษะ จัดตั้งศูนยการประเมิน (Assessment Center)
เชื่อมโยงกับการประเมินผลประจําป ใหสอดคลองตาม Job Description
8. ควรสํารวจอัตราและโครงสรางเงินเดือนอยางจริงจัง เพื่อปรับใหเหมาะกับสภาพปจจุบันมากขึ้น
9. ควรจัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปนพื้นฐานในการปรับคาตอบแทนตามผลงาน ให
สอดคลองกับใบกําหนดหนาที่ ตําแหนงงาน คางาน เปนตน
10. ควรเนนรับคนดวย Attitude Test เพื่อสรรหาคนที่มีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งงายตอการพัฒนาและสราง
คานิยมเนนความผูกพันดวยใจ
11. ควรสรางใหพนักงานเชื่อไดวาการอยูกับองคการนานขึ้นเขาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จ
12. ควรเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่เนนความผูกพันตอองคการดวยใจ
13. ควรสรางโอกาสในการกาวขึ้นสูตําแหนงงานที่สูงขึ้น ไดรับโอกาสอยางแทจริงและแสดงความ
โปรงใสเปนธรรมใหประจักษเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันได
14. ควรสรางความรับรูถึงคุณคาและความสําคัญที่พนักงานทุกคนมีเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ
15. ควรสํารวจความตองการของพนักงานในทุกกลุมอายุเพื่อจัดสวัสดิการแบบยืดหยุน flexible benefit
หรือ Cafeteria Benefit เพื่อใหพนักงานไดเลือกตามความตองการ

5. รายการอางอิง
กรกฎ พลพานิช, 2540. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพ
การตลาด บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาวิทยาศาสตร
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ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนาํ ของผูบริหารระดับกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา โรงงานยาสูบ
RELATIONSHIP AMONG LEADERSHIP STYLES OF THE MIDDLE MANAGERS,
WORK MOTIVATIONAND ORGANIZATION COMMITMENT OF STAFFS
A CASE STUDY OF THAILAND TOBACCO MONOPOLY.
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จิราพร ระโหฐาน2
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลางตามการรับรูข องพนักงานกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา โรงงานยาสูบ สวนกลาง”
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะของผูบริหารระดับกลางตามการรับรูของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาปจจัย
สวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูรูปแบบภาวะผูนําของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลาง
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา โรงงานยาสูบ สวนกลาง ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ไดแก พนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังที่ปฏิบัติงานอยูสวนกลาง ณ ป 2551
รวมประชากรทั้งสิ้น 2,897 คน กําหนดกลุมตัวอยางได 351 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เปนมาตรวัดประเมินคาแบบลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย(Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมตัวอยาง ที่เปนอิสระ
ตอกันโดยวิธี t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance : ANOVA)
การหาความสัมพันธโดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient )
ผลการศึกษาสรุปไดวา 1) รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลางตามการรับรูของพนักงานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงงานอยูในระดับสูง และ มีรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนอยูใน
ระดับปานกลาง 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับปานกลางโดยทั้งแรงจูงใจจากปจจัยจูงใจ
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และแรงจูงใจจากปจจัยอนามัยอยูในระดับปานกลาง 3) พนักงานมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง ทั้งดานจิตใจ
ดานการคงอยูและดานบรรทัดฐานอยูในระดับสูง 4) ปจจัยสวนบุคคลไดแก ตําแหนงและฝายในการปฏิบัติงาน
ที่ตางกันมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแตกตางกันในขณะที่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกันไมมีผลตอการรับรู
รูปแบบภาวะผูนํา 5) รูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทั้งแรงจูงใจจากปจจัยจูงใจและแรงจูงใจจากปจจัยอนามัย สวนรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงงานไมมีความสัมพันธ
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งแรงจูงใจจากปจจัยจูงใจ และแรงจูงใจจากปจจัยอนามัย 6) ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและฝายในการปฏิบัติงานที่ตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
ตําแหนงในการปฏิบัติงานที่ตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันโดย แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง

คําสําคัญ: รูปแบบภาวะผูนํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคการ
ABSTRACT
The purposes of this research ware to study the leadership styles of middle managers according to staffs’
perception, This research consists of 5 main objectives; 1) To Study leadership styles of the middle managers to
perceiving of staffs. 2) To Study personal factors effecting to perceiving of staffs. 3) To Study personal factors
effecting to work motivation of staffs. 4) To Study relationship leadership styles of the middle managers and
work motivation of staffs. 5) To Study relationship work motivation and organization commitment of staffs. The
case study was conduct in the center part of Thailand Tobacco Monopoly. The populations in this study are
2,897 staffs’ in the center part of Thailand Tobacco Monopoly who are working in the year of 2551 B.E.
The 351 staffs. The research instrument was questionnaire by Likert scale 5 levels. The research data were
analyzed by mean, Standard deviation (S.D.), t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Person’s product
moment correlation coefficient.
The conclusions of this research are 1) the leadership styles of middle manager according to staffs’ perception
leadership behavior (moderate level), and the Task-Oriented leadership behavior (high level) and the
Relationship-Oriented leadership behavior (moderate level). 2) The overview of staffs’ work motivation was in
moderate level while when examine in sector is found that staffs’ work motivation in both hygiene and
motivating factor also in a moderate level. 3) When examine in sector was found that organization commitment
of staffs’ in the aspect of affective commitment, continuance commitment and normative commitment were in
the high level. 4) Personnel factors such as the differences of duties positions and departments have a different
level of leadership styles according to staffs’ perception, the differences of duties performing period was not
have any effect to the leadership styles. 5) Relationship-Oriented leader have a positive relationship with
work motivation in both motivation factor and hygiene factor while Task-Oriented leader was not have any
relationship with work motivation. 6) Personnel factors such as the differences of duties performing period and
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different departments doesn’t have a differences level of work motivation, staff’s from different positions have
a different level of work motivation while work motivation have a positive relationship with organization
commitment in a moderate level.
KEYWORDS: Leadership styles, Work motivation, Organization commitment

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอองคการสรางความเปลี่ยนแปลงตอโรงงาน
ยาสูบ กอใหเกิดการบั่นทอนกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ พนักงานยังคงตองปฏิบัติงานให
บรรลุภารกิจหลัก ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล โดยการนําเงินสงรัฐเพื่อใชในการพัฒนาประเทศ ในขณะที่
องคการไดรับกระแสการตอตานการผลิตบุหรี่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การรองเรียนจากสังคมและสิ่งแวดลอม
สงผลใหอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นในทุกป ผูนําขององคการจึงมีความสําคัญยิ่งในการสรางแรงจูงใจเพื่อ
เพิ่มขวัญและกําลังใจใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
ระดับกลางตามการรับรูของพนักงานโดยใชทฤษฎีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan studies) โดย Rensis Likert
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยใชทฤษฎีสองปจจัยของเฮรซเบิรก (Herzberg’s two-factor theory) ความผูกพันของ
พนักงานโดยใชแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของของ Allen & Meyer และความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะ
ผูนําตามการรับรูของพนักงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โรงงานยาสูบ เพื่อเปนองคความรูที่สําคัญในรูปแบบภาวะผูนําและเปน
แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสรางความผูกพันธตอองคการของ
พนักงานของพนักงานโรงงานยาสูบ ตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะของผูบริหารระดับกลางตามการรับรูของพนักงาน
2. เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูนําตามการรับรูของพนักงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลาง และแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน

3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่1 พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
ระดับกลางที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่2 พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
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สมมติฐานที่3 ปจจัยดานรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลาง โรงงานยาสูบ สวนกลาง มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน
สมมติฐานที่4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน

4. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลางตาม
การรับรูของพนักงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา โรงงาน
ยาสูบ สวนกลาง โดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลรวม 4 สัปดาห เริ่มตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552
ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2552 ซึ่งผูวิจัยศึกษาเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในแตละฝายของโรงงานยาสูบ สวนกลาง

5. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูรูรูปแบบภาวะผูนํา ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํากับแรงจูงใจใน
การปฎิบัติงาน และความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ปจจัยสวนบุคคล
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
 ฝายที่ปฏิบัติงาน
 ตําแหนงงาน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
 แรงจูงใจจากปจจัยจูงใจ
- ความกาวหนาในหนาที่การงาน
- ความยกยองนับถือ
- ความรับผิดชอบในการทํางาน
 แรงจูงใจจากปจจัยอนามัย
- คาตอบแทน
- สภาพแวดลอมในการทํางาน
- ความสัมพันธภายในองคการ
- นโยบายขององคการ

รูปแบบภาวะผูนํา
 ผูนําแบบมุงงาน
 ผูนําแบบมุงคน

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน
 ความผูกพันดานจิตใจ
 ความผูกพันดานการคงอยู
 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน
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6. ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเปนพนักงานโรงงานยาสูบ สวนกลางที่ปฏิบัติงานอยู
สวนกลาง ณ ป 2551 กลุมตัวอยางจํานวน 351 คน โดยการเลือกสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability
sampling techniques) โดยแบงเปนสัดสวนกับขนาดของกลุม (Proportionate Stratified sampling) และสามารถ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรทัง้ หมดโดยใชสูตรคํานวนกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน (Taro
Yamane) จากจํานวน2, 897 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรวัด
ประเมินคาแบบลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับโดยผูตอบสามารถเลือกแสดงความคิดเห็นจากเห็นดวยมากที่สุด
ถึงเห็นดวยนอยที่สุด ในชวงคําตอบ 1 2 3 4 5
การวิเคราะขอมูล
การวิเคราะเพื่ออธิบายขอมูลปจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงคาความถี่ และคารอยละ
การวิเคราะเพื่ออธิบายคุณลักษณะรูปแบบภาวะผูนํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการ
แตละดานโดยใชคาสถิติคือ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมตัวอยาง ที่เปนอิสระตอกันโดยวิธี t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way analysis of variance : ANOVA) และการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคู โดยวิธี LSD ดวยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานรูปแบบผูนํา
ของผูบริหารระดับกลาง โรงงานยาสูบ สวนกลาง กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยวิธี
ความสัมพันธใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson’s product moment correlation coefficient )

7. อภิปรายผลการวิจัย
ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลของพนักงานโรงงานยาสูบ สวนกลาง จํานวน 351 ชุด คิดเปนรอยละ 100
โดยกลุมตัวอยาง สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 51.57 เปนพนักงานใน
ฝายโรงงานมากที่สุดคิดเปนรอยละ 73.50 และเปนพนักงานรายเดือน 4-6 คิดเปนรอยละ 25.36 โดยปจจัยสวนบุคคล
ดานตําแหนงและฝายในการปฏิบัติงานมีผลตอการรับรูรูปแบบภาวะผูนําโดยสวนใหญมีการรับรูภาวะผูนํา
ของผูบริหารระดับกลางเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงงานมากกวารูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคน พนักงานมีระดับ
แรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยมีระดับแรงจูงใจของปจจัยจูงใจอยูในระดับมากและปจปยอนามัยอยูในระดับปานกลาง
ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงานมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคน
มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยแรงจูงใจจากปจจัยจูงใจและปจจัยอนามัยมีความสัมพันธ
ปานกลางกับความผูกพันธตอองคการโดยอธิบายผลการวิจัยไดดังนี้
ผลการศึกษารูปแบบภาวะของผูบริหารระดับกลางตามการรับรูของพนักงาน จากผลการวิจัยกลุมตัวอยางมี
การรับรูภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลางเปนรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงงานมากกวารูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคน
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจเปนโรงงานโดยลักษณะของการปฏิบัติงานในฝายผลิตเปนงานหลักซึ่งทําให
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การทํางานเปนแบบทํางานตามใบคําสั่งงานโดยผูบริหารระดับกลางมีการสั่งผลิตตามเปาหมายทําใหพนักงาน
มีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงงานมากกวารูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนสอดคลองกับงานวิจัยของ
นพวรรณ กาญจนะวรรณ (2540 : 79-84) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรูและความตองการ
ของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชารับรูวาตนเองใชรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนนงานและแบบปลอยปละละเลย
นอยกวาผูใตบังคับบัญชา ขณะที่รับรูวาใชรูปแบบบังคับบัญชาแบบเนนคน แบบประนีประนอม แบบทีมงาน
มากกวาผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาตองการใชรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนนคน แบบประนีประนอม
แบบทีมงานมากกวาที่ใชอยู ขณะที่ตองการใชรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนนงาน
ผลการศึกษาภาวะผูนําตามการรับรูของพนักงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากผลการวิจัยกลุมตัวอยาง
พบวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ปมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนสูงกวาพนักงาน
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานระหวาง 5-10 ป เนื่องจากในการเริ่มปฏิบัติงานใหมในองคการ
พนักงานปฏิบัติงานนอยกวา 5 ปยังเปนพนักงานใหมที่ยังขาดประสบการณและความมั่นใจในการปฏิบัติงานใน
องคการ จึงตองมีการขอรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานและตองการงานสอนงานบอยครั้ง ดังนั้นจึงตองมี
การสื่อสารเพื่อรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานอยูเสมอทําใหมีการปฏิสัมพันธกับผูนํา อยูเสมอ จึงมี
การรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนสูงกวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 5-10 ป โดยพนักงาน
รายเดือน 1-3 มีการรับรูภาวะผูนําแบบมุงคนมากกวาพนักงานตําแหนงงานอื่นซึ่งอธิบายไดอยางสอดคลองกันวา
พนักงานรายเดือน 1-3 เปนตําแหนงงานบรรจุของพนักงานในเริ่มตนการปฏิบัติงานซึ่งเปนตําแหนงที่เปน
พนักงานใหมตองการใหมีการสอนงานและตองการคําปรึกษาในการปฏิบัติงานจึงทําใหมีการรับรูรูปแบบภาวะ
ผูนําแบบมุงคนโดยพนักงานฝายสํานักงานมีการรับรูภาวะผูนําแบบมุงคนมากกวาพนักงานฝายโรงงานเนื่องจาก
รูปแบบในการปฏิบัติงานของฝายสํานักงานตองมีการรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากผูนําไดพบ
ปรึกษาแนวทางปฏิบัติงานมากกวาฝายโรงงานซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานของฝายโรงงานเปนแบบทําการผลิตตาม
การสั่งผลิตสินคาจึงทําใหพนักงานฝายสํานักงานมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนมากกวาฝายโรงงาน ทําให
กลุมตัวอยางมีการรับรูรปู แบบภาวะผูนําแบบมุงงานมากกวารูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จรรยา ศรุติธรรม (2540) ไดศึกษาภาวะผูนําในหนวยงานราชการของสํานักงาน สภาสถาบันราชภัฏ ผลจาก
การศึกษาพบวา ตําแหนง ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงปจจุบัน มีความสัมพันธกับความคิดเห็น
เกี่ยวกันรูปแบบภาวะผูนําทางการบริหาร
ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการวิจัยพบวา
พนักงานโรงงานยาสูบสวนกลาง ที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน กลาวคือ พนักงานทึ่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานที่ตางกันมีความกาวหนาในหนาที่การงาน ไดรับ
ความยกยองนับถือ ความสามารถรับผิดชอบในหนาที่การงาน ไดรับคาตอบแทน มีสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีความสัมพันธภายในองคการ และไดรับนโยบายของบริษัทแตกตางกันสงผลใหเกิดระดับแรงจูงใจที่แตกตางกัน
ของพนักงาน ดังนั้นจึงมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จารุภรณ
เภาธะทัต (2528 อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช, 2549 : 208) ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลกระทบตอ การจูงใจใน
การทํางาน ศึกษาเฉพาะกรณีเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก
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สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาที่สถาบันที่มีสถานภาพ ประเภท
บุคลากร ภูมิลําเนา ตางกัน จะมีการจูงใจที่เกิดจากปจจัยสุขอนามัยและปจจัยจูงใจแตกตางกัน
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารระดับกลาง และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยผูวิจัยอธิบายไดดังนี้ จากการศึกษาพบวาผูบริหารระดับกลางตามการรับรู
ของพนักงานตองการทราบความคิดเห็นของพนักงานทุกคนกอนการตัดสินใจ และในการแสดงความคิดเห็น
ผูบริหารระดับกลางตามการรับรูของพนักงานตองการใหผูปฏิบัติงานเห็นชอบดวย โดยการแสดงความเห็น
ของผูบริหารระดับกลางตามการรับรูของพนักงานมักเปนไปตามเสียงขางมากในหนวยงาน ซึ่งผูบริหาร
ระดับกลางตามการรับรูของพนักงานยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ทําใหพนักงานเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร ยอดพยุง (อางถึงใน โฆษิต บุญทวี, 2542 : 70)
ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูนํากับความพึงพอใจในการทํางาน: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตภาษีเจริญ ผลการวิจัยพบวา
ผูบังคับบัญชาที่มีรูปแบบพฤติกรรมผูนําเปนแบบมุงความสัมพันธสามารถสรางความพึงพอใจในการทํางาน
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน พบวาแรงจูงใจโดยรวมของพนักงานมีความสัมพันธ กับความผูกพันตอองคการของพนักงานจากความ
ผูกพันดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน พนักงานมีความภูมิใจที่จะบอกกับใครๆ วาเปนสวนหนึ่งของ
โรงงานยาสูบ ครอบครัวของพนักงานตองการใหทํางานที่โรงงานยาสูบเนื่องจากมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคง
ครอบครัวของพนักงานยังมีความภาคภูมิใจในตัวพนักงานที่ไดปฏิบัติงานในโรงงานยาสูบและพนักงานมี
ความรูสึกวาสวัสดิการที่ไดรับเปนสิ่งจูงใจที่ทําใหอยูกับองคการ เมื่อพิจารณารายดานพบวาแรงจูงใจ
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดาน จิตใจสูงกวาดานการคงอยู และดานบรรทัดฐานตามลําดับ
สอดคลองกับงานวิจัยของรัชดาภรณ เดนพงษพันธ(2539) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการทํางานกับความผูกพันตอองคการองคการ โดยพบวาแรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยค้ําจุนและดานปจจัยจูงใจ
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

8. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ดานรูปแบบภาวะผูนํา
จัดการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานภาวะผูนําหรือพฤติกรรมของผูนําเพื่อนํามาปรับใชใน
ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอโดยองคการควรมีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูนํา เริ่มตั้งแตการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มาดํารงตําแหนง และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา
โดยพัฒนาดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน (Task-related personality traits)
ดานแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
มีการทบทวนเรื่องการใหรางวัล โดยการการทบทวนการจายคาตอบแทนและสิ่งจูงใจซึ่งขึ้นอยูกับ
ผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเปรียบเทียบกับองคการชั้นนําอื่นที่ การจัดผลประโยชนและสวัสดิการที่ดี
และเหมาะสมแกพนักงาน โดยจัดระบบสวัสดิการแบบยืดหยุน (Flexible Benefits)
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สื่อสารใหพนักงานเขาใจนโยบายและเปาหมายขององคการ โดยองคการตองพยายามทําใหพนักงานเกิด
ความรูสึกวานโยบายและเปาหมายของตัวพนักงานเองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับนโยบายละเปาหมายองคการ
โดยองคการควรทําใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของงานในงานที่พนักงานเกี่ยวของ
ดานความผูกพันตอองคการ
มีการยกยองชมเชยความพยายามในการทํางานของพนักงาน การยกยองชมเชยทีมงานและหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จ การสรางความภาคภูมิใจในองคการ ความรูสึกตอองคการเปนความรูสึกเชื่อถือ ไววางใจที่
พนักงานมีตอองคการวาองคการจะไมทอดทิ้ง และใหความชวยเหลือเมื่อพนักงานประสบปญหา ความนาเชื่อถือ
ขององคการเปนสิ่งที่ทําใหพนักงานมีความมั่นใจวาจะปฏิบัติงานไดอยางมีเสถียรภาพ
จัดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคการ เชน ระบบ Intranet ขององคการ กระดานถามตอบที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหระบบการสื่อสารเปนสื่อสารแบบสองทาง ( two-way communication ) หนังสือพิมพ
หนังสือเวียน หรือวารสารขององคการ เพื่อใหพนักงานไดรับรูขาวสารและนโยบายขององคการ กลองรับความคิดเห็น
ของพนักงานเมื่อตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาองคการเพื่อไดรับความเขาใจความตองการของพนักงานและนํามา
ปรับใชใหเหมาะสมกับองคการ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ลักษณะของงาน ประสบการณการทํางาน ความผูกพันตอองคการ
และความจงรักภักดีตอองคการของ ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจร และการศึกษา
ความสัมพันธระหวางลักษณะของงาน ประสบการณการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความจงรักภักดีของ
ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจร กลุมตัวอยางคือ ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
ตํารวจจราจรจํานวน 406 นาย ไดจากการคํานวณกําหนดขนาดของตัวอยางเครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม
ที่ไดรับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(Validity) และความเที่ยงของแบบสอบถาม(Reliability) วิเคราะห
คารอยละ คาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) วิเคราะหหาคาสหสัมพันธ (Correlation
analysis) ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของตัวแปรลักษณะของงาน ประสบการณการทํางาน และความผูกพันตอ
องคการโดยรวม อยูในระดับปานกลาง สวนความจงรักภักดี โดยรวมอยูในระดับสูง ผลการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ พบวา ทั้งลักษณะของงาน และประสบการณการทํางานของขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับ
การตํารวจจราจรตางก็มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ และพบวา ความผูกพันตอองคการมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความจงรักภักดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99

ความสําคัญ : ลักษณะของงาน ประสบการณทํางาน ความผูกพันตอองคการ ความจงรักภักดี
ABSTRACT
The purposes of this research is to study job characteristic, work experiences organizational
commitment and organizational loyalty of a police officer of traffic police division and correlation is to study
factor. The sample size of this research subject consisted of 406 polices. The instrument was developed by the
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researcher which has been tested for content validity and reliability. The data were analyzed by using
correlation analyze. The major findings were as follow: The level of job characteristic work experiences and
organization commitment was middle. The level of organizational loyalty was high. Job characteristic was
positive significantly related to organization commitment, work experiences at the .01 level. Organization
commitment was positive significantly related to organization loyalty at the .01 level.

KEYWORDS: Job characteristic, Work experiences, Organizational commitment, Organizational loyalty
1. ความเปนมา
ขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการตํารวจจราจรเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใน
ดานการวางแผนการจราจร รวมทั้งประสานงาน สนับสนุน ควบคุม กํากับดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ดานการอํานวยความสะดวก และงานรักษาความปลอดภัยทางดานจราจร ลักษณะงานที่ทํา คือ งานใหการบริการ
แกประชาชน (ฝายอํานวยการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2551) จากลักษณะงานของขาราชการตํารวจเห็นได
วาขาราชการตํารวจบุคลากรมีความสําคัญ และการปฏิบัติงานของบุคลากรยังสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ
องคการโดยรวมดวย ดังนั้นการที่จะทําใหบุคลากรเกิดการทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งองคการตั้งไว และสงเสริมใหมีแนวคิดที่จะอุทิศตนเพื่อใหงานที่ทํา นอกจากนั้นในการรักษา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูในองคการก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ถึงแมวา ขอมูลจากการสํารวจ
ในป พ.ศ. 2551 พบวาตํารวจมีอัตราการลาออก ตั้งแตป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 มีเพียงจํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 0.46 ซึ่งเปนปริมาณที่ต่ํา และไมอาจกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานก็ตาม แตในกรณีที่บุคลากรไมลาออก
จากองคการแตมีการปรับเปลี่ยนโยกยายงานภายในองคการนั้น ก็สงผลเสียตอการปฏิบัติงานได การโยกยายไป
ปฏิบัติงานที่ตนไมมีความชํานาญนั้นทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง ซึ่งสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ขององคการได ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นดังกลาว และจากการศึกษาวิจัยพบวาแนวคิดของ
(Poter &Steer, 1983) ในดานความผูกพันตอองคการสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร นอกจากนั้นแนวคิดของ (Hirschman , 1980) ในดานความจงรักภักดียังชวยสนับสนุนใหบุคลากรเกิด
แนวคิดเรื่องการอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงาน และรวมกันตอตานการลาออกจากองคการ ในที่นี้รวมถึงการโยกยาย
งานภายในองคการ กรณีของขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการตํารวจจราจร

2. ความสําคัญของการศึกษา
การที่บุคลากรในองคการปฏิบัติงานโดยปราศจาก ความผูกพันตอองคการ และความจงรักภักดีนั้นจะ
กอใหเกิดปญหาดานการบริหารจัดการ กลาวคือ บุคลากรมีการขาดงาน และมาสายมากขึ้น เกิดความเบื่อหนายใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานของตน และตองการที่จะยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น หรือแมแตความตั้งใจ
ลาออกจากองคการ ปญหาเหลานี้ลวนกอใหเกิดผลเสียโดยรวมตอองคการ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดคาใชจายที่ไม
จําเปน ไมวาจะเปนคาใชจายในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหม หรือแมแตคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่โยกยายงานก็ตาม (Poter&Steer, 1983) สําหรับปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคการนั้น Steer
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(1977) ไดสรางแบบจําลองปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ ประกอบดวยกัน 3 ปจจัย คือ 1) ลักษณะสวน
บุคคล 2) ลักษณะของงาน และ3) ประสบการณการทํางาน ซึ่งการศึกษาวิจัยของหลายทาน ยังพบวา ปจจัยดาน
ลักษณะสวนบุคคลนั้น มีความสัมพันธ และไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ขึ้นอยูกับลักษณะของ
องคการที่แตกตางกัน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงไมนําปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลเพื่อหาความสัมพันธกบั ความ
ผูกพันตอองคการ แตจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรเทานั้น สําหรับปจจัยที่ใชในการหาความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการในที่นี้มีอยูดวยกัน 2 ปจจัย คือ ลักษณะของงาน และประสบการณการทํางาน
นอกจากนั้นยังหาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับความจงรักภักดี โดยคาดหวังใหบุคลากรเกิด
ความความรัก ความผูกพัน ตลอดจนความรูสึกภูมิใจในองคการ และหนวยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู ทําใหเกิด
การทุมเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคการตั้งไว
(Poter &Steer, 1983) ในยามที่องคการประสบปญหา บุคลากรก็พรอมที่จะรวมแกปญหาไปพรอมกับองคการ
(Hirschman, 1970)

3. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของลักษณะของงาน ประสบการณการทํางาน ความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการตํารวจสังกัดของกองบังคับการตํารวจจราจร
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ ของขาราชการตํารวจสังกัดของกองบังคับการตํารวจจราจร
3. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีตอองคการของขาราชการตํารวจสังกัดของกองบังคับการตํารวจจราจร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับ ความจงรักภักดีตอองคการของขาราชการ
ตํารวจสังกัดของกองบังคับการตํารวจจราจร

4. สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
2. ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
3. ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอองคการ

5. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจ ในระดับสัญญาบัตรและระดับประทวนในสังกัดกอง
กํากับการตํารวจจราจร จํานวน 1,744 คน (สํารวจเมื่อป พ.ศ. 2551)
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6. แนวคิดและทฤษฏี
ตัวแปรตน

ตัวแปรสื่อกลาง

ตัวแปรตาม

ลักษณะของงาน
ความผูกพันตอ
องคการ

ความจงรักภักดีตอ
องคการ

ประสบการณการ
ทํางาน

ภาพประกอบที่ 1 กรอบทฤษฎีในการวิจัย
จากกรอบทฤษฎีในการวิจัยนี้ ไดนําแนวคิดดานลักษณะของงาน (Job Characteristic) โดยใชทฤษฎีของ
Hackman และOldham (1980) ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 5 ดาน คือ 1) ความหลากหลายของทักษะในงาน
(Skill Variety) 2) ความมีเอกลักษณของงาน (Task Identity) 3) ความสําคัญของงาน (Task Significance)
4) ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) 5) ผลปอนกลับของงาน (Feedback) ดานประสบการณทํางาน (Work
Experiences) ใชทฤษฏีของ Allen และ Mayer (1990) ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอ
องคการ (Personal Importance) 2) ความพึ่งพิงไดจากองคการ (Organization Dependability) 3) ความคาดหวังที่จะ
ไดรับการตอบสนอง (Met Expectation) 4) ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน และองคการ (Attitude about Colleague and
Organization) ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) ใชทฤษฏีของ Poter &Steer (1983)
เปนความสัมพันธที่เนนดานพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งความผูกพันตอองคการเปนความสัมพันธระหวางบุคลากร
กับองคการ กอใหเกิดความรูสึกอันเหนียวแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางบุคลากรในองคการ และระหวาง
บุคลากรกับองคการ ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ความเชื่อถืออยางแรงกลา ที่จะยอมรับเปาหมาย และคานิยม
ขององคการ 2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 3) ความตองการที่จะรักษาความเปน
สมาชิกขององคการ สวนความจงรักภักดี (Organizational Loyalty) ใชทฤษฎีของ Hirschman (1970) กลาวคือ
บุคลากรในองคการมีความจงรักภักดีตอองคการสูงยอมทําใหบุคลากรคงอยูกับองคการตลอดไป โดยไมคิด
ลาออกจากองคการเพื่อไปอยูกับองคการอื่น โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) บุคลากรเต็มใจที่จะอยูในองคการ
และตอตานการออกจากงานในกรณีที่องคการอยูในสภาวะตกต่ํา 2) บุคลากรในองคการรูสึกวาตนมีความสําคัญ
ตอองคการ จากกรอบทฤษฎีในการวิจัย และแนวคิดที่ใชนําไปสูการศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะของงาน
ประสบการณการทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความจงรักภักดีของขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจจราจร

7. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปน การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation studies) โดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลในเรื่อง ความสัมพันธระหวาง ลักษณะของงาน ประสบการณการ
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ทํางาน ความผูกพันตอองคการ และความจงรักภักดีของขาราชการตํารวจกองกํากับการตํารวจจราจร และนํามา
วิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยแบบสอบถาม ดานลักษณะของงาน ประสบการณการทํางาน และ
ความจงรักภักดี พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฏี ตํารา เอกสารตางๆ บทความ รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สวน
แบบสอบถามดานความผูกพันตอองคการ ใชมาตรวัดที่สรางขึ้นโดย Porter (1974) (Organizational Commitment
Questionnaire: OCQ) จํานวน 15 ขอ (Cimmerians & Fournier, 2001: p.242)

8. ประชากร/กลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการตํารวจจราจรจํานวน 1,744 คน
(สํารวจเมื่อป พ.ศ. 2551) กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
โดยอิงทฤษฏีความนาจะเปน และใชเทคนิคการสุมตัวอยาง(Sampling Techniques) จากการสุม ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 406 คน ในการเก็บขอมูลเครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 2 สวน คือ
คําถามแบบปดจํานวน 7 ขอ และคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ
มีจํานวน 67 ขอ รวมแลวมีขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 74 ขอ

9. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
เมื่อสํารวจจํานวนประชากรขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการตํารวจจราจรทั้งสิ้นมีจํานวน 1,744 คน
(จากการสํารวจเมื่อป พ.ศ.2551) และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) ไดจํานวน 406 คน ในการเก็บรวบรวมขอมูล จะใชแบบสอบถาม (Questionnaire Method)
และเมื่อสรางแบบสอบถามแลว จึงทําการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(Validity)โดยมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ทานตรวจสอบและใหคะแนนแบบสอบถาม ซึ่งคะแนนที่ไดจะนํามาคํานวณหาคา (Item-Objective Congruence
Index: IOC) โดยที่คา IOC จะตองอยูระหวาง -1 ถึง 1 และถาขอใดมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ตองทําการปรับปรุงแกไข
กอน และเมื่อแบบสอบถามสมบูรณจึงทําการทดลองแจกแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด จากกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ในที่นี้ คือ ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร
ภาคที่ 1 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนไดแลว นํามาหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม(Reliability) โดยการ
หาคาครอนบาค-อัลฟา (Cronbach’Alpha) ซึ่งคาที่ไดจะตองอยูระหวาง .50 - .65 หากมีคาตั้งแต .70 ขึ้นไปถือวา
แบบสอบถามมีความเชื่อถือไดสูง แตถามีคาต่ํากวา .50 ถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อถือไดต่ํา (สุชาติ ประสิทธิ์
รัฐสินธุ, 2546, หนา 261) สําหรับขอที่ไดคะแนนต่ําจะใชวิธีตัดขอที่มีผลกระทบตอคะแนน (If Item Deleted)
โดยโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่งจากการคํานวณหาคา
ความเที่ยงของแบบสอบถาม พบวา ลักษณะของงาน เทากับ .82 ประสบการณการทํางาน เทากับ .86 ความผูกพัน
ตอองคการ เทากับ .55 และความจงรักภักดี เทากับ .88 ถือวาเปนแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได จากนั้นจึงทํา
การแจกแบบสอบถามใหแกตัวอยางประชากรจริงอีกครั้ง และเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลวนําที่ไดมาวิเคราะห
หารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธระหวางตัวแปร และนําขอมูลจากการวิเคราะหไป
แปรผล นําผลที่ไดไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ และเปนขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยในครั้งตอไป
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10. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่ออธิบายขอมูลดานประชากร ซึ่งก็คือ ลักษณะสวน
บุคคล คาเฉลี่ย (Mean) เปนการอธิบายขอมูลของ ลักษณะของงาน ประสบการณการทํางาน ความผูกพันตอ
องคการ และความจงรักภักดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อแปรขอมูล แสดงการกระจายของ
ขอมูล และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของเพียรสัน (Person’s Product Moment Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร ในการวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Package for the Social
Sciences)

11. ผลการศึกษา
11.1 จากการสํารวจขอมูลสวนบุคคลของขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการตํารวจจราจร
ตํารวจจราจรในสังกัดกองบังคับการตํารวจจราจรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 92.9 มีอายุระหวาง
31 – 40 ป รอยละ 49.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 47.3 สวนใหญมีสถานภาพสมรส
คิดเปนรอยละ 70.0 ระยะเวลาในการทํางาน มากกวา 15 ป รอยละ 44.1 ดํารงตําแหนงผูบังคับหมู รอยละ 88.9
และมีเงินเดือนระหวาง 15,001 – 20,000 บาท รอยละ 41.1
11.2 การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐานของลักษณะของงาน ประสบการณการทํางาน ความ
ผูกพันตอองคการ และความจงรักภักดี
11.2.1 ความคิดเห็นตอลักษณะของงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่มีคาเฉลี่ย ( X = 3.37) ใน
ดานความมีเอกลักษณของงาน อยูในระดับสูง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.50) ในดานความหลากหลายของทักษะ
ในงาน อยูในระดับรองลงมา มีคาเฉลี่ย ( X = 3.45) และในดานความสําคัญของงาน อยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 3.17)
11.2.2 ความคิดเห็นตอประสบการณการทํางานโดยรวม อยูในระดับ ปานกลางที่มีคาเฉลี่ย
( X = 3.19) ในดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนอง อยูในระดับปานกลาง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.59)
ในดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ อยูในระดับรองลงมา มีคาเฉลี่ย ( X = 3.28) และในความพึ่งพิง
ไดขององคการ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 3.07)
11.2.3 ความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ที่มีคาเฉลี่ย
( X = 3.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานรูสึกภูมิใจที่ทานไดทํางานในองคการ
แหงนี้ อยูในระดับสูง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.66) และ ขอที่พบวามีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานสามารถทํางานกับ
หนวยงานอื่นไดดีเทากับหนวยงานที่ทําอยูในปจจุบันหากลักษณะงานที่ทําเหมือนกัน อยูในระดับต่ํา ที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ( X = 2.34)
11.2.4 ความคิดเห็นตอความจงรักภักดีตอองคการโดยรวม อยูในระดับ สูง ที่มีคาเฉลี่ย ( X = 3.46)
ในดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ อยูในระดับสูง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.61) และในดาน
ความเต็มใจที่จะอยูในองคการอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 3.34)
11.2.5 ความคิดเห็นตอความจงรักภักดีตอองคการ ในดานความเต็มใจที่จะอยูในองคการ เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความทุมเททํางานเพื่อใหองคการอยูรอดในสภาวะเศรษฐกิจ
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ตกต่ํา อยูในระดับสูง ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.70) และ ขอที่พบวา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานคิดวาถามีองคการอื่น
ที่ใหสวัสดิการดีกวาองคการเดิมของทาน ทานจึงจะลาออก อยูในระดับปานกลาง ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 2.78)
11.3 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางลักษณะของงานกับความผูกพันตอองคการ
และความสัมพันธของประสบการณการทํางานกับความผูกพันตอองคการและความสัมพันธระหวางความผูกพัน
ตอองคการกับความจงรักภักดีตอองคการโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะของงานกับความผูกพันตอองคการโดยใชโปรแกรม SPSS
พบวา ลักษณะของงานกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกันเชิงบวก r = .494 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.01 ความสัมพันธระหวางประสบการณการทํางานกับความผูกพันตอองคการ พบวา ประสบการณการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกันเชิงบวก r = .241 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันตอองคการกับความจงรักภักดีตอองคการ พบวา ความผูกพันตอองคการกับความจงรักภักดีตอ
องคการมีความสัมพันธกันเชิงบวก r = .513 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

12. สรุปผลการวิจัย
12.1 ขอมูลทั่วไป จากจํานวนแบบสอบถาม 406 ชุด เก็บได 406 ชุด คิดเปนอัตราการตอบรับ (Response
Rate) เทากับรอยละ 100
12.2 การทดสอบสมมุติฐาน ที่ไดจากประมวลผลดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ โดยใชวิธีการปอน
ขอมูล (Input) คาเฉลี่ยไดจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรทั้ง 4 ตัว จะแสดงผล
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในตาราง 1
ตาราง 1 สรุปผลความสัมพันธระหวางตัวแปร และความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัย
สมมุติฐาน 1
สมมุติฐาน 2
สมมุติฐาน 3
ลักษณะของงาน
/ (.494)
X
X
ประสบการณการทํางาน
X
/ (.241)
X
ความผูกพันตอองคการ
/ (.494)
/ (.241)
/ (.513)
ความจงรักภักดี
X
X
/(.513)
หมายเหตุ / = มีนัยสําคัญ x = ไมมีนัยสําคัญ ตัวเลข = คาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Person Correlation)

13. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจในสังกัดกองกํากับการตํารวจจราจรมีความคิดเห็นตอลักษณะของงาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.37 จากมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ) ซึ่งถือวายังอยูในเกณฑที่ไมสูงนัก ดังนั้น
การที่จะสงเสริมใหมีระดับความคิดเห็นตอลักษณะของงานสูงขึ้นไดนั้น จึงตองมีการสงเสริมดานความสําคัญของ
งาน และใหอิสระในการปฏิบัติงาน โดยการเปดโอกาสใหขาราชการไดทดลองใชรูปแบบปฏิบัติงานใหมๆ
สําหรับความคิดเห็นตอประสบการณการทํางานโดยรวมนั้นอยูในระดับปานกลาง (3.19 จากมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ) ในการที่จะสงเสริมใหมีระดับความคิดเห็นตอประสบการณการทํางานที่สูงขึ้นนั้น จําเปนตองมีระบบ
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การประเมินผลการปฏิบัติการที่ถูกตอง และยุติธรรมเพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานตอไป โดยถาขาราชการ
ตํารวจมีความคิดเห็นตอลักษณะของงาน และประสบการณในการทํางานในระดับสูงแลวจะกอใหเกิด
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการในระดับสูงตามไปดวย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 และ 2 กลาวคือ
ลักษณะของงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการที่ (.494) และประสบการณการทํางานมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการที่ (.241) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 99 สําหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วราเพ็ญ โกมะหะวงศ (2544) พบวา ปจจัยลักษณะงาน ปจจัยลักษณะองคกร และปจจัย
ประสบการณจากการทํางานในองคการ มีความสัมพันธทางบวก กับความผูกพันตอองคการ และงานวิจัยของ
ศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดานประสบการณใน
การทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ นอกจากนั้นความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการของขาราชการ
ตํารวจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.32 จากมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ) และในการที่จะสงเสริมให
ขาราชการตํารวจมีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการในระดับที่สูงขึ้นไดนั้น จําเปนตองลดอัตราการโยกยาย
ไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น และเมื่อขาราชการตํารวจมีความเห็นตอความผูกพันตอองคการในระดับสูงแลว
ความจงรักภักดีของขาราชการตํารวจก็จะอยูในระดับสูงตามไปดวย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 3 กลาวคือ
ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีที่ (.513) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 99 และ
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ แนวคิดของนักวิชาการซึ่ง ( Marsh and Mannari, 1977) ไดเสนอแนวคิดในดานความ
จงรักภักดี และความผูกพันตอองคการ กลาวคือ ความจงรักภักดีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการตอกัน

14. รายการอางอิง
วราเพ็ญ โกมะหะวงศ, 2544. ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ศุภมิตร บัวเสนาะ, 2546. ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยลักษณะงาน และปจจัยดานประสบการณในการทํางานที่สงผล
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คุณลักษณะบางประการและปจจัยที่สัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
SOME CHARACTERISTICS AND FACTORS RELATED TO WORK
ADMINISTRATORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE
OFFICE OF CHUMPHON EDUCATIONAL SERVICE AREA 1
กรชวัล หุนตระณี
นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: jubjoub@hotmail.com
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา การตัดสินใจและเทคนิคการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีความสัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 2 ) เพื่อสรางสมการ
พยากรณการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 กลุมตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 104 คนและรองผูอํานวยการโรงเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนไดแก 1) ดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 2) ดานภาวะ
ผูนํา ดานการตัดสินใจและดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3) ดานการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.840 ผลการวิจัยพบวา
1) คุณลักษณะดานภาวะผูนําและพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สวนปจจัยดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้งในภาพรวม
และเปนรายขอ 2) การบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับ
มากทั้งในภาพรวมและเปนรายขอ สวนการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
3) คุณลักษณะดานภาวะผูนําและปจจัยดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความสัมพันธตอ
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป สวนพฤติกรรมการตัดสินใจมีความสัมพันธตอการบริหารงานวิชาการ แตไมมี
ความสัมพันธตอการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป สวนเพศ ระดับ
การศึกษาและประสบการณการทํางานไมมีความสัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 4) ปจจัยที่มี
อิทธิพลในการพยากรณพฤติกรรมการบริหารงานมี 2 ปจจัยดวยกันคือ ปจจัยดานเทคนิคการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานและเพศ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ และสมการพยากรณในรูปคะแนน
มาตรฐานไดดังนี้ Ŷ = 1.037 + 0.800(คุณลักษณะดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน) - 0.099 (เพศ)
และ Ẑ = 0.851(คุณลักษณะดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน) - 0.089 (เพศ)
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คําสําคัญ : ภาวะผูนํา การตัดสินใจ เทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา

ABSTRACT
The purposes of this research were to study 1) personnel factors, leadership style, decision making and
administrative technique by using school based management that were related to the management
administration of school administrators 2 ) to make forecasting equation the administration of school
administrators under Chumporn Educational Service Area 1. The sampling groups in this research included 104
school directors, 30 school vice directors. The instruments used in this research was a questionnaire. It
consisted of 3 parts : 1) the status of questionnaire answerers 2) leadership style, decision making and
administrative technique by using school based management 3) administration of school administrators.
Checking the quality of the questionnaire with the reliability equal 0.840. The results of research were found
that 1) Overview of leadership and decision-making behavior of school administrators were in high level. For
factor of administrative technique by using school based management was in high level for both overview and
some items. 2) School administration in academic management and budget management were in high level for
both overview and some items. For overview of personal management and general management were in high
level. 3) Characteristics of leadership and factor of administrative technique by using school based management
had related to administration of school administrators in academic management, personal management, budget
management, and general management. For decision-making behaviors had related to academic management
but had not related to budget management, personal management and general management. For sex, level of
education and work experience had not related to administration of school administrators. 4) Factor that
affected to forecast in administrative behaviors of school administrators had 2 factors : the administrative
technique by using school based management and sex which could write the forecasting equation in term of raw
score and forecasting equation in term of standard score as follows: Ŷ = 1.037 + 0.800 (Characteristic of
administrative technique by using school based management) – 0.099 (sex) and Ẑ = 0.851 (Characteristic of
administrative technique by using school based management) – 0.089 (sex)

KEYWORDS: Leadership, Decision making, School - based management, The Tasks of Basic School’
Administrators

1. ความสําคัญของการศึกษา
การที่ประเทศไทยจะเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในดานเศรษฐกิจ ก็ตองอาศัยประชากรที่มีความรู
ความสามารถมาผลักดันใหเกิดวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ การที่ประชากรจะมีความรูก็ตองอาศัยการศึกษา
เรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาความรู รัฐบาลจึงผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
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แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหมีการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูนําที่จะพาบุคลากรและการดําเนินงานภายในโรงเรียนไปสูเปาหมาย มีการดําเนินงานบริหาร
สถานศึกษา เพื่อที่จะทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการใหผานมาตรฐานของสมศ. โดยจะตองอาศัยปจจัยหลาย
อยาง ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะและปจจัยที่สัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยเลือกศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารซึ่งเปนบุคลิกลักษณะที่แสดงถึงความสามารถในการบริหาร
งาน การตัดสินใจซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในการเลือกทางเลือกจากหลายๆ ทางเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ในการบริหารงาน และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการบริหารที่มีหลักการในการดําเนินงานตรง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อตองการทราบวาคุณลักษณะไดศึกษานั้นสัมพันธตอการ
บริหารงานของผูบริหารในสถานศึกษาหรือไม ซึ่งจะเปนแนวทางใหผบู ริหารไดนําไปพัฒนา ปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในการบริหารงานตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา การตัดสินใจ และเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีความสัมพันธกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
2. เพื่อสรางสมการพยากรณการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชุมพร เขต 1

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.

2.
3.
4.

ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 ระดับการศึกษา
1.3 ประสบการณการทํางาน
ภาวะผูนํา
การตัดสินใจ
เทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ตัวแปรตาม
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารทั่วไป

4. สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 1
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2. ภาวะผูนํา มีความสัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 1
3. การตัดสินใจ มีความสัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 1
4. เทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

5. ขอบเขตของการวิจัย
กลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน .05 จากนั้นใช
วิธีการสุมแบบชั้นสูง (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการโรงเรียน 104 คน และรอง
ผูอํานวยการโรงเรียน 30 คน จากโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 104 โรงเรียน

6. เอกสารที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภาวะผูนํา หมายถึง บุคลิกลักษณะและความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 1 ที่แสดงถึงความสามารถในการบริหารตามทฤษฏีกระบวนการบริหารและความมีอิทธิพล
ในการนําผูอื่นไดในสถานการณตางๆ โดยการจูงใจใหผูรวมงานเกิดแรงจูงใจภายใน เพื่อใหเพื่อนรวมงานพอใจ
ใหความรวมมือซึ่งกันและกันดวยความเต็มใจ และใชความพยายามของตนในการปฏิบัติงาน โดยทุมกําลัง
ความคิดกําลังความรูความ สามารถในการชวยกันแกปญหา เพื่อมุงสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) ผูนําที่เนนผลงาน (Production-Centered Leader) และ
2) ผูนําที่เนนผูปฏิบัติงาน (Employee-Centered Leader)
การตัดสินใจ หมายถึง พฤติกรรมที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชุมพร เขต 1 ที่จะตองใชศาสตรและศิลป รวมทั้งขอมูลและประสบการณในการเลือกทางเลือกจากหลายๆ ทาง
ที่จะทําใหบรรลุตามจุดประสงคที่ไดกาํ หนดไวขององคกรอยางมีคุณภาพ ซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ คือ การตัดสินใจ
โดยคนเดียว (decision by individual) และการตัดสินใจโดยกลุม (decision by groups)
เทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง วิธีการในการบริหารงานภายในโรงเรียนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ในการวิจัยครั้งนี้คือเทคนิคการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ซึ่งแบงเปน 5 ดาน คือ 1) การกระจายอํานาจ 2) การมีสวนรวม 3) การคืนอํานาจการจัด
การศึกษาใหประชาชน 4) การบริหารตนเอง และ 5) การตรวจสอบและถวงดุล
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วาสนา สามศรีทอง (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 พบวา คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนสุนทร พงษใหญ
(2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบวา ระดับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

7. เครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปด โดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามเรื่องปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน ตอนที่ 2
คุณลักษณะของผูบริหารดานภาวะผูนํา การตัดสินใจและเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตอนที่ 3
สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยแบบสอบถามมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.840

8. วิธีเก็บรวบรวมงานวิจัย
ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยขอความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร
เขต 1 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามคือผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ทานละ 1 ฉบับ โดย
ภายในซองจะบรรจุแบบสอบถามและซองติดแสตมปเพื่อสงคืนแบบสอบถามมายังผูวิจัยทางไปรษณีย เมื่อได
แบบสอบถามคืน ผูวิจัยนําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหคาสถิติ

9. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ใชคารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน
2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะดาน
ภาวะผูนํา การตัดสินใจ เทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารทั่วไป
3. ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหาร
4. ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)เพื่อ
วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

10. ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 84.33 มีระดับการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 73.88 และมี
ประสบการณทํางานสูงกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 76.12
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2. คุณลักษณะดานตางๆ
2.1 ดานภาวะผูนํา พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําอยูในระดับสูง ทั้งภาพรวมและเปนรายขอ
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายในการทํางานและในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ชี้แจงจุดมุงหมายของการปฏิบัติงาน
คอยประสานงานในการดําเนินงานใหอยูในทิศทางเดียวกัน มีการนิเทศและติดตามการดําเนินงานของผูรวมงาน
ทุกคนอยางใกลชิด มอบหมายงาน ใหเกียรติ ยกยอง ใหความสําคัญและมีความเห็นอกเห็นใจผูรวมงานทุกคน
เทาเทียมกัน
2.2 ดานการตัดสินใจ พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมี
พฤติกรรมการใหผูอื่นเขามามีสวนรวมมาก มีการแกไขความขัดแยงของผูรวมงานโดยไมอาศัยความคิดของ
ตนเองเปนหลัก เนนการตัดสินใจโดยใหผูอื่นเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการปรึกษา จูงใจ และขอ
ความรวมมือผูรวมงานในการตัดสินใจ
2.3 ดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชเทคนิคการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับมาก สวนการดําเนินงานบริหารสถานศึกษา
2.4 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรมที่จะเอาใจใสหรือให
ความสนใจ และปฏิบัติการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
2.5 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่จะเอาใจใส หรือให
ความสนใจและปฏิบัติการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมาก
2.6 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่จะเอาใจใส หรือให
ความสนใจและปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก
2.7 ดานบริหารทั่วไป พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่จะเอาใจใส หรือใหความสนใจและ
ปฏิบัติการบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก
3. การวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา พบวา พฤติกรรมดาน
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับภาวะผูนํา พฤติกรรมการตัดสินใจ และปจจัยดาน
เทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สวนปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ยังพบวาบุคลิกภาพของผูนําในดานคุณลักษณะดานภาวะผูนํา พฤติกรรม
การตัดสินใจและปจจัยดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีความสัมพันธกัน สวนการบริหาร
สถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปมีความสัมพันธกัน โดยที่
การบริหารงานงบประมาณไมมีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ แตสัมพันธกับการบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาวะผูนํา
และเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีความสัมพันธกับการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน สวนบุคลิก
ของผูบริหารสถานศึกษาดานพฤติกรรมการตัดสินใจ มีความสัมพันธเฉพาะการบริหารงานวิชาการ แตไมสัมพันธ
กับการบริหารงานงบประมาณ, การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
4. วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สําหรับการสรางสมการพยากรณ
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.858 ไดสมการดังนี้
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สมการถดถอยที่คํานวณจากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b)
Ŷ = 1.037 + 0.800(ปจจัยดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน) - 0.099(เพศ)
สมการถดถอยที่คํานวณจากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ (Beta)
Ẑ = 0.851(ปจจัยดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน) - 0.089 (เพศ)

11. สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากสมการพยากรณ เพศหญิงมีความสัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อาจเนื่องมา
จากการที่ผูบริหารเปนผูหญิง มักจะมีบุคลิกภาพที่ใจดี มีเมตตา ออนโยน ใหความเปนกันเอง ซึ่งทําใหครู
ผูใตบังคับบัญชากลาที่จะเขามาปรึกษาหารือในเรื่องปญหาในการดําเนินงานการเรียนการสอนมากกวาผูบริหารที่
เปนชาย ทําใหผลจากการวิจัยในสมการพยากรณปรากฎวาเพศหญิงมีความสัมพันธตอการบริหารงาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจีรวรรณ พัฒนภักดี (2550, หนา 84) ที่ศึกษาปจจัยที่สัมพันธตอการทํางานของ
ขาราชการครู และไดพบวาเพศหญิง เปนตัวแปรหนึ่งในหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน
2. ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน ไมสัมพันธกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษานั้น จะตองใชความรูความเขาใจในตัวปญหา
ของการปฏิบัติงานขณะนั้นๆ หรือความรวมมือรวมใจของผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมงานในการแกปญหา
หรือบริหารงานในดานตางๆ มากกวาความรูในหนังสือหรือที่เรียนมาหรือประสบการณที่ทํางานมายาวนาน
แตไมเคยปฏิบัติงานไดสําเร็จบรรลุเปาหมาย
3. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําอยูในระดับสูงทั้งภาพรวมและเปนรายขอ มีความสัมพันธกับ
การบริหารงานในดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณและ
ดานการบริหารทั่วไป ซึ่งอาจเปนเพราะในองคกรหรือหนวยงานใดๆ จําเปนที่จะตองมีผูนําหรือผูบริหาร ซึ่งถือวา
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุด เปนเสาหลักขององคกร โดยจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีทั้งศาสตรและ
ศิลปในการบริหารงาน สามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เพื่อนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ไดตั้งไว จึงทําใหผลงานวิจัยออกมาวา ภาวะผูนําสัมพันธกับการบริหารงาน
4. พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการใหผูอื่นเขามามีสวนรวม
มาก และสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ แตไมสัมพันธกับการบริหารงานงบประมาณ, การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสําคัญกับการใหครูเขามารวมในการตัดสินใจ ในการ
บริหารงานวิชาการมากกวาการบริหารดานอื่น ๆ เพราะตัวครูสามารถเขาใจการการดําเนินการสอนและเขาใจใน
การบริหารงานวิชาการอยางลึกซึ้ง โดยจากการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะเขาใจถึงสภาพปญหาและ
ความตองการแกไขปญหาที่เรงดวนในดานวิชาการ จึงทําใหผูบริหารตองการครูเขามาเพื่อใหขอเสนอแนะ
แสวงหาทางเลือก ติติง ชี้แนะ เพื่อชวยในการตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการมากกวาดานๆ อื่น แตถาหาก
ผูบริหารเลือกการตัดสินใจเพียงคนเดียวนั้น ก็อาจพบปญหาเพียงบางสวน มองไมเห็นปญหาที่เปนแกนแทของ
ความจริง เพราะผูบริหารเองก็ไมไดดําเนินการสอนดวยตัวเอง อาจทําใหมองขามปญหาจุดเล็กๆ ที่สําคัญไปได
หรืออาจจะเปนเพราะวาการตัดสินใจในการดําเนินงานบริหารในดานการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
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บุคคลการบริหารทั่วไปนั้น เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑที่ทางกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว ผลการวิจัยจึง
ออกมาวาการตัดสินใจไมสัมพันธตอการการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
5. ปจจัยดานเทคนิคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากและสัมพันธกับการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อาจเปนเพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, หนา 27) ในมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จึงทําใหลักษณะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาใชเทคนิคการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งแทรกซึมอยูในการบริหารงาน
อยางหลีกเลี่ยงไมไดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองปฏิบัติตาม

12. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานระดับสูง
หนวยงานระดับสูงควรมีการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาไปยังตัวแทนชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู
และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อใหมีความเขาใจไปแนวทางเดียวกัน
ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาควรเลือกใชวิธีการตัดสินใจใหเหมาะสมกับการดําเนินงานในการบริหารงานดาน
อื่นๆ ดวยเชนกัน และควรจะใหครูเขามามีสวนในการตัดสินใจในการบริหารงานดานอื่นๆ รวมทั้งควรมีการ
ประชุมครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อหาทิศทางในการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาคุณลักษณะหรือปจจัยที่คาดวาจะสัมพันธตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาดานอื่นๆ เชน ขนาดโรงเรียน เงินเดือนคาตอบแทน แรงจูงใจในการทํางาน ขวัญกําลังใจ การมีสวน
รวมของชุมชนหรือผูรวมงานภายในสถานศึกษา หรือเทคนิคการบริหารงานในสถานศึกษาดานตางๆ เพื่อดูวา
ปจจัยใจใดอีกบางที่มีความสัมพันธตอการบริหารงานในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษามากนอยเพียงใด
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การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่” เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ 2) ทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบ
ของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ และ 3) ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรม
การเปดรับ กับทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุด และ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จํานวน 20 คน เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13 – 21 ป ในเขตกรุงเทพฯ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา
พฤติกรรมการเปดรับ สวนใหญนิยมอานนิตยสารกอสซิบ สตาร ความถี่ในการเปดอาน 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห
ตัดสินใจอานและซื้อจากภาพ และ หนาปก โดยชื่นชอบคอลัมนภาพหลุด ภาพลับ ภาพเซ็กซี่ หวือหวาของดารา
มากที่สุด
ทัศนคติตอการใชประโยชน ผูอานไดรับความบันเทิง สนุกสนาน และชวยผอนคลายความตรึงเครียด
ทัศนคติดานเนื้อหา เนื้อหาอาจสรางความเขาใจผิดตอตัวดารา และละเมิดสิทธิสวนบุคคลมากเกินไป ทัศนคติ
ดานผลกระทบตอผูอาน พบวา ภาพและเนื้อหากระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ และตองการมีรูปรางที่ดี
หรือ เซ็กซี่เหมือนกับดารา ทั้งภาษายังมีความรุนแรง หยาบคาย สงเสริมใหใชภาษาที่ผิดๆ ในดานพฤติกรรม
ความรุนแรงเนื้อหาในนิตยสารอาจเปนตัวปลูกฝงใหผูอานนําพฤติกรรมนั้นไปใชในชีวิตประจําวัน และทัศนคติ
ดานผลกระทบตอการสรางคานิยม พบวา นิตยสารประเภทนี้จะเปนตัวปลูกฝงคานิยมใหผูอานเกิดการเลียนแบบ
การแตงกายตามศิลปน ดารา และตองการที่จะใชสินคาเหมือนกับศิลปนดารา
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร กับผลกระทบของนิตยสารบันเทิง
ประเภทปาปารัซซี่ พบวา รายได มีความสัมพันธกับทัศนคติดานการใชประโยชน การใชสินคาที่โฆษณาจะสงผล
ใหผูอานเลียนแบบดารา หรือพรีเซ็นเตอรในการใชสินคาที่โฆษณาในนิตยสาร และ การเปนศิลปนดารามีชีวิตที่มี
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ความสุข ในขณะที่ เพศ มีความสัมพันธกับการใชคําพูดหรือการกระทําที่รุนแรงของดาราเมื่อมีความขัดแยง เปน
สิ่งที่ยอมรับได
ดานพฤติกรรมการเปดรับกับผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ พบวา ความถี่ใน
การเปดรับ มีความสัมพันธกับ ทัศนคติดานผลกระทบตอผูอาน และผลกระทบตอการสรางคานิยม หลังอานเห็น
วาการเปนศิลปน ดารา มีชีวิตที่มีความสุข

คําสําคัญ : ทัศนคติของวัยรุน ผลกระทบของนิตยสารปาปารัซซี่
ABSTRACT
The research “Teenagers’ Attitude toward the Influence of Paparazzi Magazines” was a survey research
whose objectives were to study 1) the teenagers’ exposure and attitude toward the influence of paparazzi
magazines, 2) the relationship between demographic characteristics and exposure to paparazzi magazines and
3) the attitude toward the influence of paparazzi magazine.
The researcher used 400 copies of questionnaires as the research tool, and also did 20 in-depth
interviews. The samples used in this study were teenagers in Bangkok aged between 13-21 years old. The result
was as follows:
Regarding the exposure to the magazine, Gossip Star was found to be most read. Most of the samples
read the paparazzi magazine 1-2 times/ week. Pictures and cover page were the main reasons for buying and
reading the magazines. The favorite columns were hidden pictures, secret pictures and sexy pictures of the
celebrities.
The attitude toward the benefit of paparazzi magazines, teenagers thought that the magazines can create
entertainment, amusement and relaxation for readers. At the same time, the contents could cause a
misunderstanding toward the stars and violate the personal rights.
The attitude toward the effects of paparazzi magazines, The teenagers thought the magazines’ pictures
and contents can arouse imitation of behavior and the need of having a good shape or sexy body as the star.
Teenagers also thought that the language used in the magazines was aggressive and rude which could encourage
teenagers to use it in everyday life.
The attitude toward the building of values, teenagers thought that paparazzi magazines could cause the
reader to imitate the stars’ fashion style and accessories.
The relationship analysis found that income was related to the attitude toward the benefit of paparazzi
magazines. The teenagers thought that using the advertised products would make them be the same as the stars
or presenters, and being a star was a happy life. The teenagers of different sexes thought differently regarding
how they thought about the stars’ usage of impolite or rude words. The frequency of exposure to the magazines
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is found to be related to the attitude toward the effects and the building of values. Teenagers who read paparazzi
thought that being a star would bring them a happy life.

KEYWORDS: Teenagers’ attitude, the Influence of paparazzi magazine.
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันมนุษยกําลังเผชิญกับสภาวะความตึงเครียดอันเนื่องมาจากปญหาในดานตางๆ การเปดรับ
“ขาวบันเทิง” จากสื่อบันเทิง อาทิ สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร อินเตอรเน็ต ฯลฯ จึงเปนหนึ่ง
ทางเลือก ที่ประชาชนเลือกเปดรับ เพื่อนํามาชวยบรรเทาภาวะความตึงเครียด จากผลการสํารวจความคิดเห็นของ
กลุมวัยรุน นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับความนิยมในการอานขาวประเภทตางๆ จากหนังสือพิมพ พบวา นิสิต นักศึกษา
นิยมอานขาวหนาหนึ่งมากที่สุด รองลงมาคือขาวบันเทิง ในขณะที่ขาวเกี่ยวกับการศึกษา มีอัตราการเปดรับ
คอนขางนอย (สํานักงานวิจัยเอแบคโพลล, 2550)
ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวบันเทิงของวัยรุน จากการวิจัยของบริษัทนาโน เซิรช จํากัด (อางถึงใน
นิตยสารบิสิเนสไทย, (ออนไลน) 2550) พบวา กลุมวัยรุน ที่มีอายุระหวาง 16-20 ป ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง
นิยมเปดรับขาวบันเทิงจากสื่อนิตยสารบันเทิงมากที่สุด ในปจจุบันนิตยสารบันเทิงที่กําลังไดรับความนิยมจาก
ผูอานเปนอยางมาก คือ นิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ เปนนิตยสารที่มุงเนนการนําเสนอดวยภาพแอบถาย
(Paparazzi) และภาพหลุดๆ ภาพเซ็กซี่ (Snapshot/ Candid) ของดารา นักรอง และเรื่องราวของคนในวงการ
บันเทิงแบบเจาะลึก ขาวอักษรยอ ทั้งยังมีการใชภาษาในการนําเสนอที่คอนขางรุนแรง สองแงสองงาม
สําหรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ ที่ไดรับความสนใจจากผูอาน คอนขางสูงในปจจุบัน คือ
นิตยสารซุบซิบ นิตยสารกอสซิบสตาร นิตยสารสตารนิวส และ นิตยสารสตารคลิป ซึ่งนิตยสารแตละฉบับตางนํา
เรื่องราวที่เปนที่สนใจของประชาชน ทั้งภาพและเนื้อหาทั้งดานบวกและดานลบมาเปนกลยุทธนําเสนอเพื่อดึงดูด
ใจผูอาน ในสวนของเนื้อหาดานบวก มีการนําเสนอเรื่องราวของศิลปนดารา ที่มีความประพฤติที่ดีงามควรเอาเปน
แบบอยางในสังคม อาทิ ศิลปน-ดาราไดรับรางวัลจากความสามารถ ดาราลูกกตัญูที่ทํางานเพื่อชวยเหลือ
แตบางภาพ บางเนื้อหา ในนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ ก็มีการนําเสนอเรื่องราว ในแงมุมที่รุนแรง กาวราว
หรือกระตุนใหเกิดการเลียนพฤติกรรมดารา เชน ดาราทะเลาะกันแยงคนรัก ศิลปนมีคนรักหลายคน หรือ ดารา
แตงกายดวยชุดที่มีเสื้อผานอยชิ้น ฯลฯ จนทําใหนักวิชาการทางสังคมหลายๆ ทาน และเครือขายครอบครัว รูสึก
เปนหวงวานิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ จะเปนตัวปลูกฝงคานิยมทางสังคมใหกับวัยรุนเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรม
ดังนั้นเมื่อเกิดประเด็นตางๆ มากมายเกี่ยวกับการเปดรับขาวบันเทิงในนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
ทั้งในดานบวกและดานลบ และเนื่องดวยผูวิจัยเองเปนผูสื่อขาวสายบันเทิง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ทัศนคติ
ของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ผลการวิจัยเรื่องดังกลาวนี้ จะเปนขอมูล
และแนวทาง ในการพัฒนารูปแบบการนําเสนอขาวบันเทิง ในนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ ใหมีความ
เหมาะสม ทั้งดานภาพ เนื้อหา ภาษา ฯลฯ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูอาน และสงผลกระทบตอ
ผูอานโดยเฉพาะวัยรุนใหนอยที่สุด
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2. ปญหาการวิจัย
1. พฤติกรรมการเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ของวัยรุน เปนอยางไร
2. ทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่เปนอยางไร
3. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
มีความสัมพันธกับทัศนคติของวัยรุน ตอผลกระทบ ของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่หรือไมและ
อยางไร

3. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ของวัยรุน
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารบันเทิง
ประเภทปาปารัซซี่ กับทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่

4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี”่ เปนการศึกษาวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 2 วิธี ดังนี้
1. แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
2. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) จํานวน 20 คน
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง 13-21 ป และตองเปนผูที่
เคยเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ จากจํานวน 4 ฉบับ ไดแก นิตยสารกอสซิบสตาร นิตยสารซุบซิบ
นิตยสารสตารนิวส นิตยสารสตารคลิป
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม และมีเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ไดแก วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง 13 - 21 ป
ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยวิธีการเปดตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และกําหนดความคลาดเคลื่อนไมเกิน ± 5% จึงไดกลุมตัวอยาง คือ วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง
13 - 21 ป จํานวน 400 คน จากนั้นผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi Stage Random Sampling) ดังนี้
1. การสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือกจํานวนเขต
จากจํานวน 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการจับฉลากไดหมายเลข 5 จํานวนเขตในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จากนั้นผูวิจัยจับฉลากเลือกชื่อเขต ไดแก เขตลาดพราว เขตรังสิต เขตธนบุรี เขตปทุมวัน
และเขตบางกะป
2. การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) การเจาะจงเลือกกลุมที่จะศึกษา ตองเปนผูที่เคย
เปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ ไดแก นิตยสารกอสซิบสตาร นิตยสารซุบซิบ นิตยสารสตารคลิป
นิตยสารสตารนิวส เลมใดเลมหนึ่ง จํานวนเขตละ 80 คน
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กลุมที่ 2 การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 13 – 21
ป จํานวน 20 คน ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) จากผูที่เคยอานนิตยสาร
บันเทิงประเภทปาปารัซซี่ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 20 คน แบงเปน เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10
คน จากนั้นผูวิจัยทําการแบงผูที่เคยอานนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่จาก 4 ฉบับ ไดแก นิตยสารซุบซิบ
นิตยสารสตารนิวส นิตยสารกอสซิบ สตาร และนิตยสารสตาร คลิป เลมละ 5 คน โดยแบงชวงอายุในการเก็บ
ขอมูล ไดแก
• วัยรุนตอนตน อายุระหวาง 13 - 15 ป จํานวน 6 คน แบงเปนเพศชาย 3 คนและเพศหญิง 3 คน
• วัยรุนตอนกลาง อายุระหวาง 16 – 17 ป จํานวน 7 คน แบงเปนเพศชาย 3 คนและเพศหญิง 4 คน
• วัยรุนตอนปลาย อายุระหวาง 18 – 21 ป จํานวน 7 คนแบงเปนเพศชาย 3 คนและเพศหญิง 4 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 แบบ คือ แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด และ การสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน
1. แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะประชากร สวนที่ 2 ไดแกคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภท
ปาปารัซซี่ และสวนที่ 3 ไดแก คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภท
ปาปารัซซี่
2. แบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน
ดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นหลัก เกี่ยวกับพฤติกรรม
การเปดรับ และ ทัศนคติตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ ของกลุมตัวอยาง
สถิติที่ใชในการการวิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหา
คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปร ดวยวิธีการทดสอบ
แบบ ไคสแควร (chi-square) ที่ระดับนัยสําคัญ .05

5. ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร กลุมตัวอยางจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเปนเพศหญิง
รอยละ 67.8 และเพศชาย รอยละ 32.3 สวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 21 ป รอยละ 34.5 มีรายไดตอเดือน ต่ํากวา
5,000 บาท รอยละ 66.0 และสวนใหญกําลังศึกษาอยูระดับอนุปริญญา/ปวส/ปริญญาตรี รอยละ 34.3
กลุมตัวอยางจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเพศชาย 10 คน และ เพศหญิง จํานวน
10 คน มีอายุระหวาง 13 – 15 ป จํานวน 6 คน อายุ 16 – 18 ป จํานวน 7 คน และ อายุ 19 – 21 ป จํานวน 7 คน
มีรายไดสวนใหญตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท และสวนใหญกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
และ ระดับอนุปริญญา/ ปวช./ ปริญญาตรี
1. พฤติกรรมการเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ของวัยรุน เปนอยางไร
จากการวิจัย พบวา พฤติกรรมการอานนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ของกลุมตัวอยาง จากการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก สวนใหญมีความถี่ในการเปดอานนิตยสารบันเทิงประเภท
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ปาปารัซซี่ 1 – 2 ครั้ง ตอสัปดาห และนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ที่กลุมตัวอยาง จากการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามนิยมอานมากที่สุด คือ นิตยสารกอสซิบ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจากการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม มีปจจัยในการตัดสินใจอานและซื้อ จากภาพที่นําเสนอ สอดคลองกับกลุมตัวอยางจาก
การสัมภาษณเชิงลึก ที่ใหความสําคัญกับหนาปกของนิตยสารเปนหลักในการตัดสินใจอานและซื้อ ดานคอลัมน
ในนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ที่ชื่นชอบ กลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณเชิงลึกมีความเห็นสอดคลองกัน คือ ชื่นชอบคอลัมนที่เกี่ยวกับภาพหลุด ภาพลับ ภาพเซ็กซี่
หวือหวาของดารา หรือ ที่เรียกกันวา ภาพแคนดิด (Candid) สแนปช็อต (Snapshot)
2. ทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่เปนอยางไร
ทัศนคติตอการใชประโยชนจากนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางจาก
การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา นิตยสารบันเทิงประเภท
นี้ ใหความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถชวยผอนคลายความเครียดใหกับผูอาน ทั้งยังมีการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในวงการบันเทิงไดเปนอยางดี นอกจากนั้น กลุมตัวอยางจากการสัมภาษณเชิงลึกสวนใหญ เห็นวา
เนื้อหาและภาพที่นําเสนอในนิตยสารประเภทนี้อาจแฝงผลกระทบมาสูผูอาน ในดานเนื้อหา อาจสรางความเขาใจ
ผิดตอตัวดารา ทําใหชอบหรือไมชอบดาราที่เปนขาว และในสวนของภาพ เห็นวาในบางครั้งก็ ละเมิด กาวกาย
สิทธิสวนบุคคล และเรื่องสวนตัวของศิลปน ดารามากเกินไป
ทัศนคติดานผลกระทบตอผูอานของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความเห็น
สอดคลองกันวาภาพและเนื้อหาของนิตยสารประเภทนี้ กระตุนใหผูอานเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบพฤติกรรม
ของศิลปนดารา และ กระตุนใหผูอานเกิดความรูสึก ตองการมีรูปรางที่ดี และเซ็กซี่เหมือนกับดาราในขาว
ดานเนื้อหาที่รุนแรง สองแงสองงาม และหยาบคาย รวมถึง การสงเสริมใหผูอานใชภาษาที่ผิดๆ ที่นิตยสารบันเทิง
ประเภทปาปารัซซี่นิยม กลุมตัวอยางสวนใหญจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเห็นดวยมากวา สิ่งเหลานี้
อาจจะสงผลกระทบใหผูอาน นําภาษาจากนิตยสารประเภทนี้ไปใชในชีวิตประจําวัน แตความเห็นดังกลาว
ไมสอดคลองกลับกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณเชิงลึก ที่เห็นดวยนอยวาเนื้อหา และภาษาของนิตยสารประเภทนี้
จะสงกระทบตอผูอาน สวนผลกระทบดานพฤติกรรมความรุนแรงจากการนําเสนอภาพหรือเรื่องราวความขัดแยง
ของศิลปนดารา เชน ดาราหญิงทะเลาะกันเพื่อแยงแฟนมา กลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยมากวานิตยสารประเภทนี้ อาจเปนตัวปลูกฝงใหผูอานนําพฤติกรรมดังกลาวของดาราไปใชใน
ชีวิตประจําวันได หรือหากเกิดเหตุการณในลักษณะเดียวกันก็อาจจะใชความรุนแรงเปนตัวตัดสิน สําหรับภาพ
จากนิตยสารประเภทนี้จะกระตุนอารมณทางเพศใหกับผูอาน กลุมตัวอยางสวนใหญจากการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามเห็นดวยในระดับปานกลางวาภาพมีสวนกระตุนใหเกิดอารมณทางเพศ ซึ่งขัดแยงกับกลุมตัวอยาง
จากการสัมภาษณเชิงลึกที่เห็นดวยนอย วาภาพจากนิตยสารประเภทนี้จะกระตุนอารมณทางเพศใหกับผูอาน
ทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบดานการสรางคานิยม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจากการเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถาม มีความเห็นวา นิตยสารประเภทนี้เปนตัวปลูกฝงคานิยมใหกับผูอานในระดับปานกลางเทานั้น
ในขณะที่กลุมตัวอยางจากการสัมภาษณเชิงลึก มีความคิดเห็นขัดแยงกับกลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามวา นิตยสารประเภทนี้ปลูกฝงคานิยมใหผูอา น ใหเกิดการเลียนแบบการแตงกายของศิลปน ดารา
และนอกจากคานิยมเรื่องการเลียนแบบการแตงกายของศิลปน ดาราแลว กลุมตัวอยางจากการสัมภาษณเชิงลึก
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ยังเห็นอีกวา นิตยสารประเภทนี้มีสวนทําใหผูอานมีความตองการที่จะใชสินคาเหมือนศิลปนดาราคนนั้นใช
หรือที่ลงโฆษณาในนิตยสารฯ รวมถึงสินคาที่ดาราเปนพรีเซ็นเตอร
3. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
มีความสัมพันธกับทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่หรือไมและอยางไร
ลักษณะทางประชากรศาสตรกับทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของ นิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
ผลการวิจัย พบวา รายได มีความสัมพันธกบั ทัศนคติดานการใชประโยชนจากนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
และ เพศ กับทัศนคติดานผลกระทบตอการสรางคานิยม ที่มีตอการใชคําพูดหรือการกระทําที่รุนแรงของดาราเมื่อ
มีความขัดแยง เปนสิ่งที่ยอมรับไดไมใชเรื่องรายแรง หรือสงผลเสียตอสังคม มีความสัมพันธกัน ในขณะที่
รายไดมีความสัมพันธกับทัศนคติตอผลกระทบดานการสรางคานิยม 3 ดานดวยกัน คือ รายได มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติดานการแตงกายเซ็กซี่ยั่วยวนของศิลปนดารามีผลบวกตอศิลปน หรือดาราคนนั้น นอกจากนั้น รายไดยังมี
ความสัมพันธกับ ทัศนคติดานผลกระทบตอการสรางคานิยมในการใชสินคาที่ลงโฆษณาในนิตยสารบันเทิง
ประเภทปาปารัซซี่จะสงผลใหผูอานเหมือนกับดาราหรือศิลปนที่เปนพรีเซ็นเตอรใช และ ทัศนคติดานผลกระทบ
ตอการสรางคานิยมหลังการอาน เห็นวาการเปนศิลปนดารามีชีวิตที่มีความสุข นาอิจฉา จนอยากมีชีวิต หรือมี
ความรักเหมือนคนในวงการบันเทิง
พฤติกรรมการเปดรับกับทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของ นิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
ผลการวิจัย พบวา ความถี่ในการเปดรับ กับทัศนคติดานผลกระทบตอผูอาน มีความสัมพันธกัน และในสวนของ
ความถี่ในการเปดรับ กับทัศนคติดานผลกระทบตอการสรางคานิยมหลังการติดตามอานเห็นวาการเปนศิลปน
ดารา มีชีวิตที่มีความสุข นาอิจฉา และอยากมีชีวิตแบบนั้น หรือมีคนรักในวงการบันเทิงมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของวัยรุนตอผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่” ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลกระทบจากการอานนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ อาจจะยังสงผลไมรุนแรงตอผูอานมากนัก
แตในฐานะ สื่อมวลชนและบริษัทที่ดําเนินการธุรกิจดานสื่อสิ่งพิมพ ในฐานะผูสงสาร ควรตระหนักและมี
การพิจารณาความเหมาะสมดานภาพและเนื้อหาใหมากขึ้น เพราะหากผูอานมีความถี่ในการอานที่บอยครั้ง
ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่นิตยสารบันเทิงประเภทดังกลาวจะเปนตัวปลูกฝงคานิยม และสงผลกระทบที่รุนแรงตอ
ผูอานในระยะยาวได
2. ในการนําเสนอภาพและเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เชน ภาพหนาอก หรือภาพถายใตกระโปรงของศิลปน
ดารา สื่อมวลชนและบริษัทที่ดําเนินการดานสื่อสิ่งพิมพ ควรมีการระมัดระวัง หรืออาจจะมีการเซ็นเซอรภาพที่
รุนแรงเกินไป เนื่องจากคอลัมนที่เกี่ยวกับภาพหลุดๆ ภาพเซ็กซี่ของดารา เปนที่นิยมของผูอานเปนอยางมาก
อาจจะสงผลกระตุนใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมา
3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น เชน การศึกษาทัศนคติของวัยรุน ในตางจังหวัด เพราะ
นิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากผูอานตางจังหวัด โดยเฉพาะกลุมวัยรุน
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4. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติดานผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภท
ปาปารัซซี่ ตอศิลปน ดารา หรือคนในวงการบันเทิง เนื่องจากเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากนิตยสาร
บันเทิงประเภทปาปารัซซี่
5. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลที่ไดรับในทางบวกจากการเปดรับนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่
นอกจากการใหความบันเทิง นิตยสารบันเทิงประเภทดังกลาวสงผลดานบวกอยางไรบางตอผูอาน
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การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทางการขายของธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสมดาน
การตลาดสินคาและบริการ ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตตอการถือครองกรมธรรม
ประกันชีวิต และการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย โดยใชสอบถามกลุมตัวอยางผูที่ทํา
ประกันชีวิตและไมทําประกันชีวิต จํานวน 400 ตัวอยาง ครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค โดยเลือกจังหวัดเปน
ตัวแทนของแตละภาค คือ เขต จ.กรุงเทพมหานคร อ.เมือง จ.นครราชสีมา อ.เมือง จ.เชียงใหม และ อ.หาดใหญ
จังหวัดสงขลา
จากผลการศึกษาพบวาในภาพรวมผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิต มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการและภาพลักษณขององคกรในทางที่ดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.020 ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตสูงสุด ไดแก ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานราคา และภาพลักษณของ
องคกร ตามลําดับ
ในสวนปจจัยที่สงผลตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต ระหวางกลุมผูถือครองกรมธรรมชีวิต และผูที่
ไมไดถือครองกรมธรรมชีวิต ไดแกอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ลักษณะของผลิตภัณฑ ภาพลักษณทาง
กายภาพ และสําหรับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย ในกลุมผูที่เคยซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตผานทางธนาคารพาณิชย กับผูที่เคยซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทางอื่น ไดแก อาชีพ
รายไดตอเดือน ลักษณะของผลิตภัณฑ ภาพลักษณทางกายภาพ กระบวนการสงมอบบริการ โดยตัวแปรอื่นๆ ที่
ทําการศึกษาไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที่สนใจ

คําสําคัญ : การขายประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย การตัดสินใจซื้อ ปจจัยสวนบุคคล สวนประสมทาง
การตลาด ภาพลักษณขององคกร
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ABSTRACT
This research aimed to study the relationship between individual factors, marketing mixed factors,
organizational image of commercial banks and assurance companies for holding an assurance policy and
purchasing decision via commercial banks. Questionnaire was administered to 400 samples, covering 4 regions
of Thailand, of holders and non-holders of the assurance policy. One province was chosen as a representative
from each region: Bangkok (Central), Muang District, Nakhon Ratchasima (Northeastern), Muang District,
Chiang Mai(Northern), and Hat Yai District, Songkhla (Southern).
The study found that the overall picture of assurance policy purchasers showed favorable opinions
toward marketing mixed factors, and organizational image, with the average of 4.020; that factors having the
highest impact on the purchasing decision were physical environment, pricing, and organizational image,
respectively.
It also found that the factors affecting holding and non-holding of an insurance policy between holders
and non-holders were levels of education, monthly income, product features, and physical environment;
however, the factors affecting purchasing decision via commercial banks between the group that used to
purchase an insurance policy via commercial banks and the group that purchased it via other channels were in
the respective order of monthly income, product features, physical image, and delivery process. Finally, the
research found that other variables under study did not indicate any interesting statistical significance.

KEYWORDS: Bancassurance, purchasing decision, personal factors, marketing mixed factors,
organizational image.

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การมุงเนนการใหบริการอยางครบวงจร เปนเหตุใหธนาคารพาณิชยไทยตางๆ พยายามที่จะมุงเนนการสราง
ความแข็งแกรงใหกับ กลุมธุรกิจหลัก (Core Business) ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางครบวงจร ทั้งในสวนของลูกคาองคกร อาทิเชน บริการ
สินเชื่อ ควบคูไปกับบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ สินเชื่อการคาระหวางประเทศ เปนตน และในสวนของลูกคา
รายยอย อาทิ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อสวนบุคคล บัตรเครดิต เปนตนโดยธนาคารไดพยายามจัดบริการในลักษณะเปน
กลุม (Package) ใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละราย ซึ่งเปนการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑธนาคาร
รวมถึงเปนการเสริมสรางความความแข็งแกรงของตราสินคาของธนาคารอีกทางหนึ่ง (บิสิเนสไทย, ออนไลน,
2547; ศูนยวิจัยกสิกรไทย, ออนไลน, 2548) ในปจจุบัน การที่จะประสบความสําเร็จในตลาด ความเขาใจใน
ผูบริโภคเปนสิ่งที่สําคัญเนื่องจากตลาดในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากการมุงเนนการขาย (Sale Orientation)
มาเปนการมุงเนนที่ผูบริโภค (Consumer Orientation) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing
Concept) ที่กลาววา นักการตลาดตองคนหาสิ่งที่ผูบริโภคตองการเปนสําคัญ (Assael, 2001) ซึ่งกระบวนการที่ทํา
ใหผูบริโภคพอใจ ไมใชแคผลิตสินคา เลือกใชวัตถุดิบที่ดี หรือเพียงแคมีความชํานาญในการขายสินคาเทานั้น
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แตตองเริ่มที่ความตองการของผูบริโภคเปนหลัก ซึ่งองคกรหรือบริษัทใดๆ จะสามารถดําเนินกิจการอยูในตลาด
ไดนานตราบเทาที่ยังสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได (Mowen and Minor, 1998)
จากแนวความคิดในการใหบริการทางการเงินแกผูบริโภคอยางครบวงจรดังที่ไดกลาวมาแลว กอใหเกิด
รูปแบบของความรวมมือของภาคธุรกิจระหวางธนาคารพาณิชย กับบริษัทประกันภัยอยางเปนทางการ
ในผลิตภัณฑการเปนนายหนาขายประกันภัยผานธนาคารพาณิชย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การที่ธนาคารเปน
ผูขาย จําหนาย แนะนํา ชี้ชอง ใหมีการขายสินคาและบริการประกันภัย ไดแกบริการประกันชีวิต (ไมรวมประกัน
วินาศภัย) ใหแกลูกคาของธนาคาร หรือผูอื่นที่มุงหวัง (มานิจ วราภาคย, 2549)
แนวโนมธุรกิจประกันชีวิตผานชองทางการขายของธนาคารพาณิชย ในหลายประเทศ มีปจจัยที่เอื้อปจจัย
อุปสงคแตกตางกันไป สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา จากลักษณะทางประชากรศาสตรที่เอื้อตอการขยายตัวของ
ธุรกิจประกันชีวิตผานชองทางการขายของธนาคารพาณิชย ประกอบกับแนวโนมที่รัฐบาลอเมริกาจะลดการเปนที่
พึ่งเรื่องสวัสดิการสังคม โดยประชา ชนจะตองสรางและสะสมกองทุนสําหรับการเกษียณเพื่อดูแลตนเองในระยะ
ยาวมากขึ้น ทําใหธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอยางตอเนื่อง (ไทยรีประกันชีวิต, 2545) และสําหรับธุรกิจการขาย
ประกันชีวิตผานธนาคารในประเทศญี่ปุน จากจํานวนสาขาธนาคารที่มีมากกวา 14,000 สาขาทั่วประเทศ
และกลยุทธการสงพนักงานออกเยี่ยมเยือนถึงบานลูกคาของธนาคาร การสนับสนุนใหพนักงานผูมีประสบการณ
หรือพนักงานที่เกษียณอายุแลว สามารถดําเนินการขายประกันชีวิตไดสงผลใหธนาคารสามารถเพิ่มยอดขายการ
ประกันชีวิตไดมากขึ้นตอเนื่อง (Yasuoka, 2005) สวนการศึกษาของ Benoist (2002) ที่พบวาเหตุผลที่การทํา
ประกันชีวิตผานชองทางการขายของธนาคารพาณิชย ในประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการเติบโตที่แตกตางกันนั้น
มาจากความแตกตางดานกฎหมาย และขอบังคับของแตละประเทศ ความแตกตางของระบบภาษีและระบบคาเบี้ย
ประกันชีวิต
สําหรับประเทศไทย ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2550 ในชองทางการขาย
ผานธนาคารพาณิชย (Bancassurance) ที่มีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นอยางนาสนใจ แมวาชองทางการขายผาน
ตัวแทนประกันชีวิต (Agents) จะยังคงมีบทบาทสูงสุดก็ตาม (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,ออนไลน, 2550)
เมื่อเปรียบเทียบกับฐานลูกคาเงินฝากออมทรัพยในระบบธนาคารพาณิชยที่มีอยูไมนอยกวา 60 ลานบัญชี (ขณะที่
จํานวนกรมธรรมที่มีผลบังคับทั้งสิ้นมีประมาณ 11 ลานกรมธรรม) หากธนาคารพาณิชยทุกรายรวมมือกับบริษัท
ประกันชีวิตในการรุกขยายธุรกิจอยางจริงจัง ดวยการออกแบบประกันที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการลูกคาอยางเจาะจงมากขึ้น ทําใหมีความยืดหยุนของแบบกรมธรรมมีมากขึ้น และเหมาะสมกับลูกคาในแต
ละชวงอายุเพิ่มขึ้น ก็จะทําใหการขายประกันผานธนาคารพาณิชย มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในฐานะชองทางการขาย
หลักของธุรกิจประกันชีวิต อยางไรก็ตาม ดวยสาเหตุที่ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู ความเขาใจ รูปแบบโครงสราง
ธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธขององคการและบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งของธนาคารพาณิชย บริษัทประกันชีวิต หรือแมแต
หนวยงานราชการเอง ยังมีความแตกตางกันอยางมาก ทําใหยังไมมีธนาคารพาณิชย หรือบริษัทประกันชีวิตแหงใด
ในประเทศไทย ที่สามารถบอกไดวาประสบความสําเร็จจากการดําเนินงาน หรือมีประสิทธิภาพเปนแบบอยางที่ดี
(Role Model)
ดวยความสําคัญตามที่ไดกลาวมา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior Model) จะชวยให
เขาใจถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผานสิ่งกระตุนตางๆที่ทําใหเกิดความตองการ อันนําไปสู
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การตอบสนองของผูบริโภค (Kotler and Armstorng, 2004) ดวยเหตุที่พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคที่เคยทราบในอดีตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจึงเปนสวนสําคัญ เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
ความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม สนองความ
ตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) เพราะผลิตภัณฑประกันชีวิตนั้น
ไมใชลักษณะของสินคาที่วางขาย หรือจับตองไดทั่วไป แตเปนสินคาประเภทการบริการที่จับตองไมได
เพราะเปนการวางแผนทางการเงินสําหรับอนาคต ดังนั้นธุรกิจประกันชีวิตจึงเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่จําเปนตองมี
การสื่อสารเปนอยางมาก เพื่อทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และความประทับใจในการบริการ อันทําให
เกิดการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต (รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ, 2541) และนอกจากนี้ผูประกอบการ ยังตองคํานึงถึง
ปจจัยดานการบริการ ดานการตลาด ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานผลประโยชนของการทํา
ประกันชีวิต (มนัณญา วิบูลเจริญ, 2546) จากงานวิจัยในประเทศไทยทั้งในดานบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
ตั้งแต ป พ.ศ. 2535 จนถึงในป พ.ศ. 2550 ที่ผา นมา พบวางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการขายประกันชีวิตผานชอง
ทางการขายของธนาคารพาณิชย ในประเทศไทย ยังไมมีการศึกษาที่แพรหลาย ไมมีความชัดเจนเทาที่ควร
และไมมีมากเพียงพอที่จะนํามาสรุปผล ดังนั้นจึงเปนที่มาของการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหม การวางกลยุทธทางการตลาดหรือแผนธุรกิจสําหรับธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทประกันชีวิต ในการดําเนินธุรกิจดานประกันชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนแนวทางสําหรับการศึกษา
ในประเด็นอื่นตอ ไป อันสงผลดีตอการเติบโตของภาคธุรกิจนี้ตอไปในอนาคต

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต และการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสมดานการตลาดสินคาและบริการ
และภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต ตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสมทางดานการตลาดสินคาและ
บริการ ภาพภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตตอการการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ผานธนาคารพาณิชย

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงหนาที่การงาน
และรายไดตอเดือน มีผลตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต
3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสินคาและบริการ ซึ่งไดแก ลักษณะของผลิตภัณฑ ระดับราคาคาเบี้ย
ประกันชีวิต ชองทางการจัดจําหนาย วิธีการสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการสง
มอบสินคาและบริการมีผลตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต
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3.3 ปจจัยดานภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต มีผลตอการถือครองกรมธรรม
ประกันชีวิต
3.4 ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงหนาที่การงาน และ
รายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย
3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสินคาและบริการ ซึ่งไดแก ลักษณะของผลิตภัณฑ ระดับราคาคาเบี้ย
ประกันชีวิต ชองทางการจัดจําหนาย วิธีการสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการสง
มอบสินคาและบริการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย
3.6 ปจจัยดานภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย

4. ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดทราบถึงพฤติกรรมการการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต และทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสมดานการตลาด และภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต ที่
สงผลตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต
2. ทราบถึงความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและภาพลักษณองคกร
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
3. ไดขอมูลและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑประกันชีวิต และรวมถึงบริการ ใหสามารถตอบสนองกับ
ความตองการของลูกคา

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากร และกลุมตัวอยางในการศึกษา
ประชากรที่ศึกษา คือ กลุมประชากรทําประกันชีวิตและไมทําประกันชีวิต
กลุมตัวอยางในการศึกษา โดยการแบงตามลักษณะภูมิศาสตร (Geographic) ของประเทศไทย ไดแก ในเขต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.เมือง จ.นครราชสีมา อ.เมือง จ.เชียงใหม และ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปนตัวแทนของ
จังหวัดในแตละภาค เนื่องจากพื้นที่จังหวัดดังกลาวเปนเขตพื้นที่ ที่มีจํานวนกรมธรรมซึ่งมีผลบังคับสูงสุดในแต
ละภาค (กรมการประกันภัย, ออนไลน, 2548) และดําเนินการแบงสวนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร
(Demographic) ตามลักษณะอาชีพ ประกอบดวย 1) เจาของกิจการ/นายจาง/ธุรกิจสวนตัว 2) ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 3)พนักงานบริษัท 4) อื่นๆ และกําหนดระดับอายุเปน 4 ระดับ ดังนี้คือ 1)อายุ 15 -29 ป 2) อายุ 30 – 44
ป 3) อายุ 45 – 59 ป 4) อายุ 60 ปขึ้นไป (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543)
ขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมสามารถทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดจํานวนกลุม
ตัวอยางจากสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร ขนาดกลุมตัวอยางครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% เพื่อใหครอบคลุมการเก็บขอมูล การเลือกกลุมตัวอยางการเลือกแบบไมอาศัยความนาจะเปนใน
การสุมตัวอยาง (Non probability sampling) มีการเลือกพื้นที่เปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
แบงจํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่เทากันในแตละจังหวัด เฉลี่ยตามสัดสวนกลุมอาชีพ และชวงอายุกลุมตัวอยาง
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5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ (Survey Method) โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมประชากร เปนดังนี้
ตารางที่ 5.1 สัดสวนจํานวนประชากรกลุมตัวอยางจําแนกตามตามลักษณะอาชีพ และชวงอายุ
จั ง หวั ด ชวงอายุ

หนวย : คน
รวม

กรุงเทพ

นครราชสีมา

เชียงใหม

สงขลา

12

12

12

12

48

12
6
4
34
3
3
3
9
9
9
7
25
11
11
6
4
32
100

12
6
4
34
3
3
3
9
9
9
7
25
11
11
6
4
32
100

12
6
4
34
3
3
3
9
9
9
7
25
11
11
6
4
32
100

12
6
4
34
3
3
3
9
9
9
7
25
11
11
6
4
32
100

48
24
16
136
12
12
12
36
36
36
28
100
44
44
24
16
128
400

อาชีพ
เจาของกิจการ/นายจาง/
ธุรกิจสวนตัว

15 - 29 ป
30 - 44 ป
45 - 59 ป
60 ปขึ้นไป

รวม (1)
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

15 - 29 ป
30 - 44 ป
45 - 59 ป
60 ปขึ้นไป

รวม (2)
พนักงานบริษัทเอกชน

15 - 29 ป
30 - 44 ป
45 - 59 ป
60 ปขึ้นไป

รวม (3)
อื่นๆ
รวม (4)
รวม (1)+(2)+(3)+(4)
ที่มา : จากการคํานวณ

15 - 29 ป
30 - 44 ป
45 - 59 ป
60 ปขึ้นไป

5.3 การวิเคราะหขอมูล และการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูล คาสถิติที่ใช
คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานดวยแบบจําลองโลจิท (Logit Model)
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การทดสอบสมมติฐานไดเลือกแบบจําลองโลจิท (Logit model) ทําการศึกษา เนื่องจากมีความสมเหตุสมผล
กับสถานการณที่ทําการศึกษา โดยใชสมการแบบจําลองโลจิท (Logit model) ในการวิเคราะหปจจัยตางๆ โดยมี
แบบจําลอง ดังนี้

yij = aij+ Σ n bij Xij + uij -------------------------------------------------------------- (1)
j=1

โดย y = กลุมของผูตอบแบบสอบถามที่ถือครองกรมธรรมประกันชีวิต/ซื้อกรมธรรมชีวิตผานธนาคารพาณิชย
X = ตัวแปรที่กําหนดความตองการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต/การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผาน
ธนาคารพาณิชย
i = จํานวนกลุม : ในที่นี้มี 2 กลุม กลุมที่หนึ่ง คือ กลุมผูถือครองกรมธรรมประกันชีวิต/ซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย และ กลุมที่สอง คือ กลุมผูที่ไมมีการถือครองกรมธรรมประกัน
ชีวิต/ผูที่ไมไดซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย
j = จํานวนตัวอยาง ; j = 1,2,…,n
โดยที่ yij = 1 ถาหนวยตัวอยางที่ j ถูกจัดอยูในกลุมที่ 1 (ถือครองกรมธรรมประกันชีวิต /
ซื้อกรมธรรมผานธนาคารพาณิชย)
= 0 ถาหนวยตัวอยางที่ j ถูกจัดอยูในกลุมอื่น (ไมไดถือครองกรมธรรมประกันชีวิต /
ซื้อกรมธรรมชีวิตผานชองทางที่ไมใชธนาคารพาณิชย)
จากสมการที่ 1 จะพบวาตัวแปรอิสระ X (Independent variable) ซึ่งเมื่อนําขอมูลที่ตองการวิเคราะห ที่คาด
วาจะมีคาทางสถิติที่นัยสําคัญกับพฤติกรรมการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต/การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผาน
ธนาคารพาณิชย ขอมูลที่นํามาใชไดแก ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
ตําแหนงหนาที่การงาน และรายไดตอเดือน ปจจัยดานสวนประสมการตลาดสินคาและบริการ คือ ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ ระดับราคาคาเบี้ยประกันชีวิต ชองทางการจัดจําหนาย วิธีการสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทาง
กายภาพ กระบวนการสงมอบสินคาและบริการ และภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต มาทํา
การทดสอบเพื่อหานัยสําคัญตอไป

6. ผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางของประชากรที่ทําและไมทําประกันชีวิต จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
400 ราย พบวาสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 227 คน หรือรอยละ 56.7 อายุ 30-44 ป
มากเปนอันดับหนึ่ง จํานวน 142 คน หรือรอยละ 35.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 215 คน
หรือรอยละ 53.8 มีอาชีพเปนเจาของกิจการ/นายจาง//ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด จํานวน 137 คน หรือรอยละ 34.3
มีรายไดสวนใหญต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน จํานวน 145 คน หรือรอยละ 36.3 รองลงมา มีรายได 20,000 40,000 บาท ตอเดือน จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. พฤติกรรมการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต และการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวน 265 คน หรือรอยละ 66.3 มีการถือครอง
กรมธรรมประกันชีวิต ไมไดถือครองกรมธรรมใดๆ 135 คน หรือรอยละ 33.8 โดยชองทางการซื้อกรมธรรมชีวิต
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สวนใหญ จํานวน 119 คน หรือจํานวน 29.8 ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานทางตัวแทนประกันชีวิต โดยในจํานวน
ผูที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย มีการซื้อผานธนาคารไทยพาณิชยสูงที่สุด จํานวน 84 คน หรือ
รอยละ 21.0 และสวนใหญเปนการซื้อผานเคานเตอรธนาคาร จํานวน 172 คน หรือรอยละ 43.0 ความถี่ในการใช
บริการที่เคานเตอรธนาคารพาณิชยมากที่สุดคือเดือนละครั้ง จํานวน 100 คน หรือรอยละ 25.0 และมีกรมธรรม
ประกันชีวิตที่ถือครองจํานวน 1 กรมธรรมสูงทีส่ ุด จํานวน 141 คน หรือรอยละ 35.3 และสวนใหญของผูตอบ
แบบสอบถามตอบวาผูที่มีสวนสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม คือตัวผูซื้อกรมธรรมเอง จํานวน 84
คน หรือรอยละ 21.0 สวนการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการประกันชีวิตสวนใหญผานทางพนักงานธนาคารหรือ
ตัวแทนประกันชีวิต จํานวน 112 คน หรือรอยละ 28.0
สําหรับการตัดสินใจที่จะซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในอนาคตสวนใหญตอบวาไมแนใจ จํานวน 205 คน
หรือรอยละ 51.3 โดยชวงเวลาที่คาดวาจะซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในอนาคตคือมากกวา 1 ปขึ้นไป จํานวน 72
คน หรือรอยละ 72 โดยสวนใหญคิดวาจะซื้อกรมธรรมประเภทคุมครองชีวิต(รายได) จํานวน 88 คน หรือรอยละ
22.0 และวงเงินกรมธรรมที่คาดวาจะซื้อในอนาคต อยูระหวาง 100,000 – 500,000 บาท และเลือกที่จะชําระคาเบี้ย
ประกันชีวิตเปนแบบรายปสูงที่สุด จํานวน 157 คน หรือรอยละ 52.7 เบี้ยประกันชีวิตที่สามารถจายได ต่ํากวา
20,000 บาท จํานวน 176 คน หรือรอยละ 44.0 ระยะเวลาในการชําระเบี้ยประกันชีวิตที่สนใจคือ 1 – 7 ป จํานวน
150 คน หรือรอยละ 37.5 สวนเหตุผลที่ไมซื้อประกันชีวิตสวนใหญตอบวามีเพียงพอแลว จํานวน 42 คน หรือ
รอยละ 40.4
ในภาพรวมแลวผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิตที่เปนกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการและภาพลักษณขององคกรในทางที่ดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.020 โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสม ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตสูงสุด ไดแก ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่ง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.226 และเปนดานเดียวที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานราคา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.145 อยูในระดับมาก สวนอันดับสาม ไดแก ภาพลักษณขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.061 อยูใน
ระดับมากตามลําดับ
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสมดานการตลาด ภาพลักษณของธนาคาร
พาณิชยและบริษัทประกันชีวิต ตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต
จากผลการวิเคราะหในกลุมผูถือครองกรมธรรมชีวิต และผูที่ไมไดถือครองกรมธรรมชีวิต พบวา
- อายุ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต โดยมีคาสัมประสิทธิ์
ความชัน เทากับ 0.53 อธิบายไดวา ถาระดับอายุเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย (ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่)
จะทําใหการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต เพิ่มขึ้น 0.53 หนวย ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
- ระดับการศึกษา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ 0.45 อธิบายไดวา ถาระดับการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย (ถากําหนดใหปจจัย
อื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต เพิ่มขึ้น 0.45 หนวยในทิศทางเดียวกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
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- รายไดตอเดือน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ 0.46 อธิบายไดวา ถารายไดตอเดือนเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย (ถากําหนดใหปจจัย
อื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต เพิ่มขึ้น 0.46 หนวย ในทิศทางเดียวกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
- ลักษณะของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ 0.39 อธิบายไดวา ถาลักษณะของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย
(ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต เพิ่มขึ้น 0.39 หนวย ใน
ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90
- ภาพลักษณทางกายภาพ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ 0.40 อธิบายไดวา ถาภาพลักษณทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย
(ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจถือครองกรมธรรมชีวิต เพิ่มขึ้น 0.40 หนวย
ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
สําหรับตัวแปรอื่นๆ ที่ทําการศึกษา ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ อาชีพ ตําแหนงหนาที่การงาน ระดับ
ราคาคาเบี้ยประกันชีวิต ชองทางการจัดจําหนาย วิธีการสงเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการสงมอบ
บริการ และภาพลักษณของธนาคารพาณิชย และบริษัทประกันชีวิตพบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที่สนใจ
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสวนประสมทางดานการตลาดสินคาและบริการภาพ
ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต ตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคาร
พาณิชย
จากผลการวิเคราะหกลุมผูที่เคยซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานทางธนาคารพาณิชย กับผูที่เคยซื้อกรมธรรม
ประกันชีวิตผานชองทางอื่น จากผลการวิเคราะหพบวา
- อาชีพ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทางธนาคาร
พาณิชย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ -0.22 อธิบายไดวา ถาอาชีพเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย (ถากําหนดให
ปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทางธนาคารพาณิชย ลดลง 0.22 หนวยใน
ทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
- รายไดตอเดือน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทาง
ธนาคารพาณิชย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ -0.29 อธิบายไดวา ถารายไดตอเดือนเปลี่ยนแปลงไป 1
หนวย (ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทางธนาคารพาณิชย
ลดลง 0.29 หนวยในทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90
- ลักษณะของผลิตภัณฑ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทาง
ธนาคารพาณิชย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ 0.61 อธิบายไดวา ถาลักษณะของผลิตภัณฑเปลี่ยนแปลงไป
1 หนวย (ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทางธนาคารพาณิชย
เพิ่มขึ้น 0.61 หนวยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
- ภาพลักษณทางกายภาพ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทาง
ธนาคารพาณิชย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ 0.65 อธิบายไดวา ถาภาพลักษณทางกายภาพเปลี่ยนแปลง
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ไป 1 หนวย (ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทางธนาคาร
พาณิชย เพิ่มขึ้น 0.65 หนวยในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
- กระบวนการสงมอบบริการ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิต
ผานทางธนาคารพาณิชย โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความชัน เทากับ -0.78 อธิบายไดวา ถากระบวนการสงมอบบริการ
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย (ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ ที่ศึกษาคงที่) จะทําใหการตัดสินใจซื้อกรมธรรมชีวิตผานทาง
ธนาคารพาณิชย ลดลง 0.78 หนวย ในทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
สําหรับตัวแปรอื่นๆ ที่ทําการศึกษา ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่การงาน ระดับราคาคาเบี้ยประกันชีวิต ชองทางการจัดจําหนาย วิธีการสงเสริมทางการตลาด บุคลากร
และภาพลักษณของธนาคารพาณิชย และบริษัทประกันชีวิตพบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที่สนใจ

7. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทางการจัดจําหนายของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1. ปจจัยดานตางๆ ตอการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต ผลการวิจัยชี้วาปจจัยสวนบุคคล ไดแก
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต
ที่เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สําหรับตัวแปรอื่นๆ ที่ทําการศึกษา ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ อาชีพ
ตําแหนงหนาที่การงานไมมีความสัมพันธกับการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยพล กิตติอาภาและคณะ (2546) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัยโดยธนาคารพาณิชย ซึ่งพบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยไดแก ปจจัยดานเพศ อายุ และระดับรายได เชนเดียวกับผลการศึกษาของ พรนิภา ชีพสวัสดิภาพ
และคณะ (2544) ซึ่งไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอการประกันชีวิตในเขตจังหวัดนครปฐม
และพบวา ทัศนคติที่มีตอการทําประกันชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธกับปจจัยสวน
บุคคลไดแก อายุและรายไดเฉลี่ย นอกจากนี้ยังสอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของ เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา (2543)
ซึ่ง ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย พบวา
ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การมีบุตร มีความแตกตางในการ
ตัดสินใจทําประกันชีวิต และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ไดแก ระดับรายได อาชีพ ตําแหนง ที่มีความแตกตางใน
การตัดสินใจทําประกันชีวิตอยางมีนยั สําคัญทางสถิติเชนกัน เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Petersen (1991) ที่
ศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อกรมธรรมประกันชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใชขอมูลในป 1989 โดยผลการวิจัย
พบวาผูชายจะมีแนวโนมในการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตมากกวาผูหญิง นอกจากนี้ผูชายวัยกลางคนจะซื้อประกัน
ชีวิตในสัดสวนที่สูงที่สุด รอยละ 48 ของกรมธรรมทั้งหมดและผูที่มีรายไดสูงคือมากกวา $50,000 ตอป จะเปน
กลุมที่ซื้อกรมธรรมมากที่สุดถึงรอยละ 43
สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดสินคาและบริการ ผลการวิจัยชี้วามีเพียง 2 ปจจัย ที่มีผลตอการถือครอง
กรมธรรมประกันชีวิต คือปจจัยดานลักษณะของผลิตภัณฑ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต ที่เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สวนปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาดสินคาและบริการอื่นๆ ไดแกปจจัยดานระดับราคาของคาเบี้ยประกันชีวิต ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการสงมอบบริการ ไมพบวามีผลตอ
การตัดสินใจถือครองกรมธรรมประกันชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ทั้งนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับผลงานศึกษาของ พรนิพา ชีพสวัสดิภาพ และคณะ (2544) ซึ่งศึกษาทัศนคติ
และพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอการประกันชีวิต โดยไดขอสรุปวาปจจัยที่มีผลตอการซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตไดแก คุณลักษณะของกรมธรรม และคุณภาพการใหบริการของพนักงาน และมีความคิดเห็นวาอัตราคาเบี้ย
ประกันควรมีความสมเหตุสมผลนอกจากนี้ตามงานวิจัยของ เพ็ญศรี วรรณสุข (2547) ซึ่งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจทําประกันชีวิตของบริษัทเนชั่นไวดประกันชีวิต จํากัด จากผลการวิจัยพบวา มูลเหตุจูงใจที่ทําใหเลือกทํา
ประกันชีวิต ไดแกการมีหลักประกันในเรื่องของการรักษาพยาบาล การมีผลประโยชนในการลงทุน ความพอใจ
กับอัตราคาเบี้ยประกัน และใหความสําคัญกับอัตราการจายคาเบี้ยประกัน ดานการจายคาสินไหมทดแทน
และภาพลักษณของบริษัทประกันชีวิต
สําหรับปจจัยดานภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต ผลการวิจัยชี้วา ปจจัยปจจัยดาน
ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตไมมีความสัมพันธกับการถือครองกรมธรรมประกันชีวิต
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที่สนใจ
ประเด็นที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย ผลการวิจัยชี้วา
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปจจัยดานอาชีพ และระดับรายไดตอเดือน สําหรับตัวแปรอื่นๆ ที่ทําการศึกษา
ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในระดับที่สนใจ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Rajkumari (2007) ไดศึกษาเปรียบเทียบการทําประกัน
ชีวิตและประกันภัยผานชองทางจําหนายของธนาคารกับผานบริษัทประกันภัยของผูบริโภคในเมือง Chennai
ประเทศอินเดีย จากการศึกษาไดจําแนกแบงกลุมผูศึกษาตามอาชีพและตามอายุพบวาผูที่ทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งคนกลุมนี้ยังไมใหความสําคัญกับการทําประกันภัย ในขณะที่อาชีพนักธุรกิจใหความสําคัญกับ
การทําประกันภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําประกันสุขภาพ
สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสินคา ผลการวิจัยชี้วามีเพียง 3 ปจจัย ที่มีผลตอการถือตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย คือปจจัยดานลักษณะของผลิตภัณฑ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
และปจจัยดานกระบวนการสงมอบบริการ ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ Paige Fields and
Other (2005) ไดศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนที่ซื้อประกันผานธนาคาร พบวาประชาชนในมลรัฐเท็กซัสซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตโดยผานธนาคารที่ตนเปนลูกคาดวยเหตุผล คือ 1) ความเชื่อมั่น ความสัมพันธภาพกับ
ธนาคาร ในการดูแลเงิน 2) ความสะดวกในการเดินทาง และการสื่อสาร 3) การยอมรับในสินคาทางการเงินไดงาย
4) เชื่อถือในทักษะของพนักงานธนาคารและ 5) ใชบริการธนาคารอยูแลว และเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
ขอสรุปของ Csaba Josa (2005) ซึ่งไดศึกษาถึงตลาดของการประกันชีวิตของโลก และปจจัยแหงความสําเร็จ
และความยั่งยืนของบริษัทประกันชีวิต โดยเนนการศึกษาประกันชีวิตผานชองทางจําหนายของธนาคาร
โดยทําการศึกษาบริษัทประกันชีวิตทั่วโลกจํานวน 73 บริษัท กระจายไป 23 ประเทศทั่วโลก โดยจากการศึกษา
พบวาอุปสงคของการประกันชองทางการจัดจําหนายขอธนาคาร ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชนการเปลี่ยนแปลงของ
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รายไดประชาชาติ และอัตราเงินเฟอในประเทศ ซึ่งปจจัยภายนอกเหลานี้มีผลตออุปสงคของผูบริโภคตอการทํา
ประกันผานชองทางจําหนายของธนาคารพาณิชย
สําหรับปจจัยดานภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต ผลการวิจัยชี้วา ปจจัยดาน
ภาพลักษณของธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิตผานธนาคารพาณิชย ไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที่สนใจ
กลาวโดยสรุป จากผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต
ที่ผานชองทางธนาคารพาณิชยและผานชองทางอื่นๆ ใหผลไมตางกันมากนัก โดยปจจัยที่สงผลกระทบ
ประกอบดวย อาชีพ รายไดตอเดือน ลักษณะของผลิตภัณฑ ภาพลักษณทางกายภาพ นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานอายุ
จะสงผลตอการเลือกซื้อกรมธรรมชีวิตโดยรวม สวนกระบวนการสงมอบสินคา จะสงผลกระทบตอการเลือกซื้อ
กรมธรรมชีวิตผานทางชองทางธนาคารพาณิชย

8. ขอจํากัดในการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาภาพรวมของปจจัยดานบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และภาพลักษณองคกร ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย ไมใชศึกษาเฉพาะถึง
กลยุทธของผูประกอบการ ในการโนมนาวใหเกิดการตัดสินใจซื้อของผูทําประกันชีวิต หรือกลุมผูมั่งหวังแตอยางใด
2. ผลการวิจัยนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในการศึกษาในอนาคต เนื่องดวยปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่เขามาแปร
ผันผลของการวิจัยได เชนนโยบาย และภาวะเศรษฐกิจ

9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยสําหรับผูประกอบการ
1. สวนประสมทางการตลาดดานรูปแบบกรมธรรมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดี
ธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิตควรใหความสําคัญในการพัฒนารูปแบบกรมธรรมใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค
2. ผูประกอบการควรใชกลยุทธการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคเกิดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกันชีวิต เปนการกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการกรมธรรมที่มีความหลากหลาย และเปน
การเพิ่มทัศนคติที่ดีตอธุรกิจการประกันชีวิตผานชองทางการขายของธนาคารพาณิชย
3. ผูประกอบการควรใหความสําคัญในการสรางมาตรฐานของพนักงานธนาคาร ผูซึ่งนําเสนอบริการ
กับลูกคา เพื่อสรางความมั่นใจ และความพึงพอใจใหกับผูบริโภค
4. ดานประโยชนของการทําประกันชีวิต ธนาคารพาณิชยและบริษัทประกันชีวิต รวมทั้งรัฐบาลควร
สงเสริมใหความรูความเขาใจดานประโยชนของการประกันชีวิตกับผูบริโภคเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญใน
ประเทศไทยมีความรูดานของประโยชนของการประกันชีวิตนอยมาก สงผลใหการทําประกันชีวิตยังมีอยูนอยใน
ปจจุบัน
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9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงเปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ใช
ในการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ หากมีการศึกษาเพิ่มเติมดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การทําสนทนากลุม (Focus
Group Discussion) กับกลุมผูบริโภคกลุมตางๆ จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมการซื้อไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงเปน
ประโยชนในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผานธนาคารพาณิชย
2. เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจทําประกันชีวิตใหลึกซื้งมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการศึกษา
ประเด็นดานการสื่อสารของพนักงานธนาคาร ซึ่งนาจะชวยปรับปรุงมาตราฐานของธุรกิจนายหนาประกันชีวิต
ผานธนาคารใหดียิ่งขึ้นได
3. ธนาคารพาณิชย และบริษัทประกันชีวิตเปนองคกรมหาชน ดังนั้นควรที่สนใจดําเนินงานการตลาด
เพื่อสังคม ซึ่งขอมูลจากงานวิจัยครั้งนี้ อาจปรับปรุงเพื่อใชแนวทางและแนวคิดการวิจัย ไปทดสอบกับกลุมลูกคา
เปาหมายเพื่อใหทราบความตองการกอนลงมือดําเนินงานการตลาดเพื่อสังคมได
4. การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการกําหนดตัวแปรในการศึกษาที่แตกตางออกไป เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผูใชบริการในปจจัยดานตางๆ ดวย ซึ่งอาจจะมีความตองการที่แตกตางกันไป รวมถึงศึกษาถึงสภาวะการ
แขงขันทางการตลาดในปจจุบัน เพื่อใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับการใหบริการตามความคิดเห็นของผูมาใชบริการ
5. ถาสามารถเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเผชิญหนากัน (Face to Face Interview) จะไดขอมูลอัน
เปนประโยชนไดมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถสังเกตปฏิกิริยาขณะสัมภาษณได และสามารถซักถามขอมูลเชิงรุก หรือ
ขอมูลอื่นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดประเด็นนาสนใจและนํามาศึกษาตอยอดเพิ่มเติมได
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ได 297 คน เก็บรวมรวมขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) มีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับ
มาก ปจจัยสวนบุคคลทุกดานมีผลตอความผูกพัน ปจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันตอองคกร ปจจัยประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอ
องคกร และความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการทํางาน

คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคกร พฤติกรรมการทํางาน
ABSTRACT
The purpose of this study were : 1) to examine personal factors affecting the organizational
commitment; 2) to examine the relationship between the as post of work factor, the experience of work factor
and the organizational commitment and; 3) to examine the relationship between the organizational commitment
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and the working behavior. This study has been employed the quantitative research. Sampling in this study were
1,156 staffs of the True Vision Public Company Limited. Analysis the data by computer statistical package
program and the statistical tool were frequency, percentage, mean standard deviation, reliability analysis,
analysis of variance by LSD method and Pearson’s Correlation Coefficient at the 0.05 level.
Result showed that most of the sample size is the organization commitment was in the high every factors
cause to the organization. The factor types of work factor which relates to the organization commitment was
found that the types of work generally relates to the organization of the staffs in high level, the factor of work
experience which relates to the organization commitment found that the factor of work experience generally
relates in high level to the organization of the staffs. The organization commitment which relates to the working
behavior was found that the organization commitment generally relates in high level to the working behavior.

KEYWORDS: Organization commitment, Working behavior
1. บทนํา
จากการที่บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) เชื่อมั่นในคุณคาของทรัพยากรมนุษย การลงทุนในการอบรม
พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ตลอดจนการธํารงรักษาบุคลากรในองคกรเนื่องจากทรัพยากรมนุษย
เปนผูใชทรัพยากรอื่นๆใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ทรัพยากรมนุษย (Human Resources) จึงเปนทุน
หรือปจจัยที่สําคัญขององคกร เพราะบุคคลในองคกรเทานั้นที่สามารถสรางคุณคาของระบบการบริหารงานให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542 : 9) ดังจะเห็นไดวาการปฏิบัติงานสวนใหญนั้น
ตองอาศัยทรัพยากรมนุษยเปนหลัก จึงเปนแนวคิดที่เราสามารถนํามาใชในการพยากรณพฤติกรรมองคกรของ
สมาชิกในองคกรไดดี Mowday, Porter & Steers (1982 : 83-90 อางถึงใน วรรณี ชัยเฉลิมพงษ และนุศราพร
เกษสมบูรณ, 2550) เพราะเมื่อคนเกิดความผูกพันตอองคกรจะมีการแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมตอเนื่อง
ไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาในเรื่องของปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน
ตอองคกรตามแนวคิดของ Steers & Porter (1977) ในดานปจจัยลักษณะงาน ปจจัยประสบการณในการทํางาน
และความผูกพันตอองคกรโดยใชแนวคิดของ Allen & Meyer (1982) ที่เปนแนวความคิดดานทัศนคติ
และการศึกษาดานพฤติกรรมการทํางานของ Stephen P. Robbins & Timothy A. judge. (2007) มาศึกษาซึ่งผล
การทําวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนตอองคกร สําหรับนํามาเปนปจจัยในการธํารง
รักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรอยางยั่งยืนตอไปไดเปนอยางดี

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานในบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ทรู
วิชั่นส จํากัด (มหาชน)
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3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่1 พนักงานบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก
สมมติฐานที่2 ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน มีผลตอ
ความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
สมมติฐานที่3 ปจจัยดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท
ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานที่4 ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท ทรูวิ ชั่นส จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานที่5 ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทํางาน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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เปาหมายและคานิยมขององคกร
2. ความเต็มใจที่จะทุม เทความพยายามอยาง
มากเพื่อประโยชนขององคกร
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาในการคงไว
ซึ่งการเปนสมาชิกภาพในองคกร

ปจจัยลักษณะงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความมีอิสระในการทํางาน
ความหลากหลายทักษะในงาน
ความเขาใจในกระบวนการทํางาน
โอกาสไดปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
ผลปอนกลับของงาน
ความคาดหวังในโอกาสความกาวหนา

พฤติกรรมการทํางาน
1.
2.
3.
4.

ปจจัยประสบการณในการทํางาน
1.
2.
3.
4.

ความมั่นคงและความเชื่อถือตอองคกร
ความคาดหวังไดรบั การตอบสนองจาก
องคกร
ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพิงได
ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร
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ผลผลิต
การขาดงาน
การลาออกจากงาน
ความพึงพอใจในงาน
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5. วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจ ประชากรเปนพนักงาน บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด
(มหาชน) จํานวนทั้งสิ้น 1,156 คน และสามารถกําหนดกลุมขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรทั้งหมดได
โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (1973 อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห, 2537 : 27)
n
=
N
1+ N(e2)
เทากับ 297 คน โดยการเลือกสุมตัวอยางแบบงาย (Sample sampling Random) กลุมตัวอยางเปนพนักงาน
บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) ในสถานะของงานเปนลูกจางประจํา โดยสังกัดอยูในสวนของสํานักงานใหญ

6. อภิปรายผลการศึกษา
ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) จํานวน 297 ชุด คิดเปน
รอยละ 100 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62 มีอายุระหวาง 25-34 ป คิดเปนรอยรอยละ 48.1
มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 96 โดยมีสถานภาพโสดมากถึงรอยละ 70.4 สวนมากมี
ตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ / พนักงานปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 83.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พนักงาน
สวนใหญมีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 20.5 และรายไดของพนักงานสวนมากมีรายไดต่ํา
กวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3
ผลการวัดระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) จากผลการศึกษา
พบวา พนักงาน มีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความ
ปรารถนาอยางแรงกลาในการคงไวซึ่งการเปนสมาชิกภาพในองคกรอยูในระดับมาก ซึ่งปจจุบันองคการมี
ยอดสมาชิกที่เพิ่มจํานวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จากการใหบริการในระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ดวย
ความมุงมั่นที่จะใหบริการอยางมีประสิทธิภาพขององคกร ซึ่งบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) เปนองคกรขนาด
ใหญ เปนที่รูจักและยอมรับของสังคมทําใหพนักงานมีความภาคภูมิใจจากองคกรที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีและไดรับ
การยกยองวามีการบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย ทั้งนี้ในดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยามอยางมากเพื่อ
ประโยชนขององคกรอยูในระดับมากที่สุด อาจเกี่ยวโยงกับดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานที่วา
ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่สําคัญเพราะเปนผูใชประโยชนจากทรัพยากรอื่นๆใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของเสาวนีย ภูทอง (2549) ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร :
กรณีศึกษา บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ระดับความผูกพันตอองคกร มีระดับความผูกพันตอ
องคกรในภาพรวมอยูในระดับสูงสุด คือ ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานเพื่อผลดี
ขององคกร ซึ่งความเห็นที่สอดคลองดังกลาว Mowday, Porter & Steers จึงกลาววาความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานยังใชเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพงานในองคกรไดดีกวาความพึงพอใจในการทํางานและ
Porter & Steers (1983) พบวา ความรูสึกที่มีความลึกซึ้งมากกวาความพึงพอใจ คือ ความผูกพันตอองคกร
เพราะความตั้งใจที่จะอยูกับองคกรตลอดไปและพยายามตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ หากหนวยงานใดมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงยอมสันนิษฐานไดวาสมาชิกในองคกรนั้นมีความผูกพันตอองคกรสูง
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ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และรายไดมีผลความผูกพันตอองคกรในทุกดาน กลาวคือ เพศชายนั้นมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศหญิง
ซึ่งพนักงานที่มีอายุระหวาง 35-44 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่มีความตั้งใจทํางานสูง มีความรับผิดชอบในงานสูง
ดังจะนํามาซึ่งตําแหนงหนาที่การงานที่ดีและเริ่มไดทํางานที่ตนเองถนัดตรงตามความสามารถแลว กลุมตัวอยางมี
ระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีความผูกพันตอองคกรสูงที่สุด ซึ่งอธิบายวา
คนที่แตงงานหรือมีครอบครัวแลว มักจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาคนที่ไมแตงงานหรือเปนโสด ตําแหนง
งานระดับผูจัดการ / ผูชวยผูจัดการมีความผูกพันตอองคกรสูงที่สุด พบวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่มากกวา 10 ปขึ้นไปมีความผูกพันตอองคกรสูงที่สุด ซึ่งชี้ใหเห็นวาตัวแปรลักษณะสวนบุคคลที่เปนตัวทํานายที่
ดีที่สุดถึงระดับความผูกพันตอองคกร คือความอาวุโส (Seniority) หรือระยะเวลาในการทํางานใหกับองคกร
กลาวคือ สมาชิกในองคกรมีอายุงานมากก็ยิ่งมีความผูกพันตอองคกรมากเปนลําดับ โดยที่ปจจัยดานระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองคกร (Tenure) แสดงใหเห็นวาผูที่ปฏิบัติงานในองคกรเปนระยะเวลานานจะมีความสัมพันธผูกพัน
ทางใจและยึดมั่นกับองคกรอยางแรงกลา ทําใหเปนความสัมพันธเชิงบวกตอองคกร และพนักงานที่มีรายได
มากกวา 30,000 บาทขึ้นไปมีความผูกพันตอองคกรสูงที่สุด ซึ่งอาจถือไดวา รายไดนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่คนทั่วไป
ใหความสําคัญ เพราะพนักงานแตละคนตางมีภาระที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Garcia (1989
อางถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549 : 61) พบวา ผูชายมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาเพศหญิง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของศิวพร เกิดกฤษฎานนท, นวพร เอื้อวงศอภิชาต และ ธเนศ วชิรปราการสกุล (2548) ศึกษาวิจัย เรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
วิจัย พบวา ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคล ที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรไดแก อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดมีผลตอความผูกพันตอองคกร
ปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ทั้ง 6 ประเด็น ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยลักษณะงานในภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรสูง โดยเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ความมีอิสระในการทํางาน และดานความเขาใจในกระบวนการทํางาน มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ
มาก วิเคราะหไดวาองคการเปดโอกาสใหพนักงานไดใชวิจารณญาณของตนเองในการแกไขหรือตัดสินใจใน
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและยังใหโอกาสพนักงานในการกําหนดวิธีหรือแนวทางในการทํางานในแตละ
หนวยงานที่รับผิดชอบ มีความเขาใจในกระบวนการทํางานที่ไดทราบถึงจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของงาน
ดานโอกาสไดปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้สามารถอธิบายไดจากแผนกงานและฝายตางๆ
ขององคการภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรที่มีลักษณะงานที่แตกตางกันไป บางฝายตองอาศัย
การรวมกันปฏิบัติงานหลายคนนอกจากระดับบุคคลแลว ในระดับแผนกก็ตองมีการประสานงานกันและมี
ความสัมพันธที่แตกตางกันไป ดานความคาดหวังในโอกาสความกาวหนา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคกร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางและกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
องคการมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน บุคลากรทุกคนจึงมีโอกาสกาวหนาใน
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ตําแหนงหนาที่จะมีความผูกพันตอองคกร สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เสาวนีย ภูทอง (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร : กรณีศึกษา บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงาน ทั้ง 3 ดาน คือ ความมีอิสระในการทํางาน ความคาดหวังในโอกาสกาวหนาใน
การทํางาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร
ดานความหลากหลายของงาน และ ดานผลปอนกลับของงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเชนกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะงานที่มีการมอบหมายหมายงานสําหรับพนักงานใหไดปฏิบัติงานที่มีความ
หลากหลายของงาน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซาก จําเจ และนาเบื่อ ทําใหพนักงานมีความหลายหลายทักษะในงาน
สูงขึ้นดวย ทําใหเกิดวิธีการทํางานแบบใหมๆ ซึ่งเปนการทาทายความสามารถ รวมทั้งตระหนักในหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานของตนและจึงคาดหวังที่จะทราบถึงผลการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วราเพ็ญ โกมะหะ
วงศ (2544) ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี กรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขาราชการครูมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ กับความผูกพันตอองคการ พบวา ปจจัยลักษณะงาน ดานความหลากหลายของงานและผล
ปอนกลับของงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร
ปจจัยดานประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ดานประสบการณในการทํางาน ทั้ง 4 ประเด็น ในภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอ
องคกรสูง โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความมั่นคงและความเชื่อถือตอองคกร ดานความรูสึกวา
องคกรเปนที่พึ่งพิงได ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) เปนองคกรที่การกําหนด
เปาหมายทางธุรกิจและไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวอยางชัดเจน ประกอบกับ วิสัยทัศนของผูบริหาร
ทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกวาบริษัทของตนเปนองคกรที่มีเกียรติ มั่นคง เมื่อเทียบกับองคการอื่นและไดรับ
การยอมรับจากบุคคลทั่วไป อีกทั้งในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําบริษัทไมมีการปลดบุคลากรออก จึงทําใหเปน
การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ วราเพ็ญ โกมะหะวงศ (2544)
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขาราชการครูมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยตางๆกับความผูกพันตอองคกร พบวา ปจจัยประสบการณจากการทํางานในองคการไดแก ความรูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญ ความพึ่งพิงไดขององคกร ทัศนะที่มีตอเพื่อนรวมงานและองคกรและความรูสึกตอระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ ลวนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร ดานความคาดหวังไดรับ
การตอบสนองจากองคการ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริษัทคาดหวังกับพนักงานของ
องคกร เชน การสงบุคลากรไปฝกอบรม มีแบบการทํางานที่มีความยุติธรรม อีกทั้งผูบังคับบัญชาก็มีสวนสําคัญที่มี
ผลตอความคาดหวังของบุคลากรดวย สอดคลองกับงานวิจัยของวัลภา พัวพงษพันธ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่
มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานกลุมวิชาชีพเฉพาะของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
การตอบสนองจากองคการมีผลตอความผูกพันตอองคกร
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ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท
ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันตอองคกรในภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับพฤติกรรมการทํางาน โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกรมี
ความสัมพันธกับมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการทํางานในระดับปานกลาง และดาน
ความปรารถนาอยางแรงกลาในการคงไวซึ่งการเปนสมาชิกภาพในองคกรมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการทํางานในระดับสูง ซึ่งกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมากในทุกดาน ซึ่งองคการที่สมาชิกมี
ความผูกพันตอองคกรและการมีสวนรวมและผลผลิตสูงขึ้นมีจํานวนของการมาสาย หนีงานและยายงานโดย
สมัครใจต่ํา ตามแนวคิดของ Stephen P. Robbins & Timothy A. judge. คือ คุณลักษณะที่แตกตางทางดานชีวภาพ
บุคลิกภาพ คานิยม ทัศนคติ ความสามารถ การรับรู การจูงใจ และการเรียนรู มีผลตอพฤติกรรมในระดับปจเจก
บุคคล รวมถึงสิ่งแวดลอมภายนอก ตัวแปรขางตน ลวนเปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปรตามของพฤติกรรม
องคกรในรูปของการขาดงาน ผลผลิต การขาดงาน การลาออกจากงานและความพึงพอใจในงานของทรัพยากร
มนุษยในการทํางาน ซึ่งเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษยขององคกรที่สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Angle & Perry (1981 : 1-14 อางถึงใน นวรัตน ศรสุริยา, 2548 : 35) พยายามศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความผูกพันตอองคกรและประสิทธิผลขององคกร โดยตั้งสมมติฐานวา องคการที่สมาชิกมีความผูกพัน
ตอองคกรและการมีสวนรวมและผลผลิตสูงขึ้นมีจํานวนของการมาสาย หนีงานและยายงานโดยสมัครใจต่ํา

7. ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
1. ดานการธํารงรักษา เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง แตกลุมตัวอยางเพศชายนั้นมี
ความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศหญิง ดังนั้นองคการควรใหการดูแลอยางทั่วถึงโดยเนนความสัมพันธในทุก
ระดับการทํางาน โดยเปนการเสริมสรางความผูกพันใหกับบุคลากรทั้งหมดมีความรูสึกผูกพันตอองคการ
จากการสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีจากการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เชน กิจกรรม
Happy Hour Day เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดมารวมแบงปนเวลาแหงความสุขกับบุคลากรทุกระดับชั้น
2. หัวหนางานควรใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนา รวมทั้ง
ตื่นตัวอยูตลอดเวลา สามารถเรียนรูเพื่อรองรับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆได ใหพนักงานเกิดความมั่นใจ
และเขาใจในวิธีการการปฏิบัติงานที่ถูกตอง รวมทั้งการสนับสนุนใหพนักงานศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเปน
การรับรูถึงโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถที่สอดคลองกับงานและการรับรูถึงโอกาสใน
การพัฒนาสายอาชีพมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน เพื่อจูงใจใหบุคลากรไดมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง
3. ปจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในดานความหลากหลายของงาน ควรลดภาระการทํางานไมซ้ําซากจําเจ
โดยเปดโอกาสใหใชความรู ความสามารถ (Job Enrichment) เปนการทํางานที่ทาทายความสามารถในการทํางาน
เพื่อกระตุนใหเกิดความรูสึกวาไดรับการยอมรับความสามารถในการทํางาน จากการทํางานที่มีความหลากหลาย
และผลปอนกลับของงานโดยการแจงกลับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานไดรับทราบถึงงานที่ควร
ปรับปรุง พรอมขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชา การไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่
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การปฏิบัติงานที่ใกลเคียงกัน (Job Rotation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น ไดเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สนับสนุนใหผูบังคับบัญชามีความรูสึกนึกคิดที่ดีตอพนักงาน
4. ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน หัวหนางานทุกระดับควรมีการสื่อสารระหวางหนวยงานและทุกคน
อยางทั่วถึงใหทราบถึงนโยบาย ที่มา รวมทั้งเหตุผลที่หนวยงานหรือองคการไดกําหนดนโยบายตางๆ ออกมา
โดยการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS : Management Information System) เพื่อสนับสนุนการทํางาน
การจัดการ และการตัดสินใจในองคกร เนื่องจากการทํางานในปจจุบัน ตองเกี่ยวพันกับขอมูลขาวสารตางๆ เปน
จํานวนมาก ดังนั้น MIS จะชวยใหองคกรไดขอมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว ถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น เพื่อนํามาใช
ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน การจัดทําระบบสารสนเทศในองคกร ตองพัฒนาใหสอดคลอง
กับความตองการของทุกระดับ
5. ดานพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)นั้น เนื่องจากสาเหตุจากการที่
องคกรอาจจะมีกฎระเบียบบังคับที่ทําใหบุคลากรประพฤติตามอยางเครงครัดและในเรื่องเวลาการเขางานที่ชัดเจน
ทําใหปริมาณการขาดงานและมาทํางานสายมีจํานวนนอย แตเนื่องจากบุคลากรอาจมีความรูสึกวาถูกกฎระเบียบ
บังคับมากจนเกินไปทําใหไมสามารถยืดหยุนได จึงมีแนวคิดในดานการลาออกจากงานที่ในระดับปานกลาง
องคกรจึงควรมีการจัดสัมมนาในเรื่องของการสรางสมาธิในการทํางาน ฝกธรรมะ รูสึกไมถูกบีบรัดจากกฎระเบียบ
รูสึกเปนผูรับที่ดี และยังทําใหการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ยอมทําใหจํานวนการขาดงานลดลงตามมาดวย
เชนกัน
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ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
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E-mail: aorriku@hotmail.com, aorriku.2527@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาที่
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่คือ ลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) (TRUE) ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบไมมีความนาจะเปน
(Non-Probability) ตามเครือขายการใชบริการ และสุมตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ (Judgment Sampling)
จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนไดแก สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Means) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและทดสอบคาเฉลี่ยดวย T-test และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
One-way ANOVA โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
ผลการศึกษาพบวาจากประชากรกลุมตัวอยางเปนชาย รอยละ 56.80 อายุระหวาง 20 - 30 ป รอยละ 60.30
มีอาชีพพนักงาน/เจาหนาที่บริษัท รอยละ 37.70 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 58.80 มีรายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 36.505 ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขาย DTAC รอยละ 38.25 ดาวนโหลดคอน
เทนต ริงโทน (Ringtone) รอยละ 35 และดาวนโหลดคอนเทนต 1-2 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 82.0
ดานปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลด คอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยู
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 โดยมีปจจัยดานประสบการณ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยาอยู
ในระดับปานกลาง
ดานทัศนคติตอการดาวนโหลด คอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 เมื่อจําแนกออกเปนรายการพบวา ทัศนคติการดาวนโหลดคอนเทนต
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมากในหัวขอที่วา เมื่อทานรับรูการดาวนโหลดคอนเทนตแบบไมเสียคาใชจายจะ
เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน
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ดานการยอมรับการดาวนโหลด คอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 เมื่อจําแนกออกเปนรายการพบวา การยอมรับการดาวนโหลด คอนเทนต
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมากกับในหัวขอ ทานจะมีการอับเดทขอมูลขาวสารผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลด คอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดแกปจจัยดานประสบการณ ปจจัยดาน
สังคม และปจจัยดานจิตวิทยา รวมถึงทัศนคติตอการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการยอมรับการดาวนโหลดตอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่

คําสําคัญ : ทัศนคติ การดาวนโหลดคอนเทนต โทรศัพทเคลื่อนที่
ABSTRACT
The study was a survey research based on respondents, namely, customers using mobile phone services
offered by Advanced Info Services (Public) Co. Ltd. (AIS), Total Access Communication (Public) Co. Ltd.
(DTAC) and True Corporation (Public) Co. Ltd., (TRUE) with registration affected in Bangkok Metropolis. In
Researcher used Non probability was need based on the network and services coupled with Judgment Sampling
of customers of each network by 400 respondents.
Statistics used for the analysis of data was divided into 2 parts namely, descriptive statistics on
percentage basis and average means and inferential statistics. Results of the averages have been put under
t-test and analyzed by One-way ANOVA system with major issues measured statistically at 0.05 and testing the
relationship of the variables by means of Pearson Correlation
The result indicated that nearly sixty percent was male and 60.30 percent aged between 20 to 30 years,
Nearly forty percent worked in the composed and 58.80 percent was university students, Around thirty six
percent earned less than 10,000.-baht per month and 38.25 percent used DTAC network. Thirty five of the
respondents used ringtone service and 82 percent of them download content at 1-2 times a week.
With regard to factors affecting the download content via mobile phones, The overall showed
respondents medium level averaging 3.23 with experience, Social and psychological awareness at a medium
level.
As for their opinion on downloading of contents via mobile phones, the respondents collectively
expressed opinion at a fair level, averaging 3.39 and when classifications have been made item wise, it was
found that their opinion concerning downloading of content with the service receivers getting the service free of
charge was good and beneficial to all concerned.
The attitude toward downloading of content via mobile phone was of five level averaging 3.26; when
item wise classifications have been made it is seen that level of acceptance for this service is substantial, under
the heading “You will receive updating of information via your mobile phone”.
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Factors having effects on downloading contents via mobile phones centered on experience, social and
psychological issues including reaction or opinion of this service, as there was the connection positively
between acceptance and downloading of content via mobile phones.

KEYWORDS: Attitude, Downloading content, Mobile phone
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่มีอัตราการเติบโตมาก มีผูใชโทรศัพทมากกวา 1 พันลานคนทั่วโลก
ในตางประเทศมีอัตราการเติบโตเปนไปอยางรวดเร็ว สําหรับภาพรวมของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย
มีผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ประมาณ 60 กวาลานเลขหมาย ซึ่งมีอัตราการเติบโตของผูใชบริการอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
ยังมีความหลากหลายในแงของเทคโนโลยีและการบริการที่มีเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน การใหบริการ
เกี่ยวกับระบบการคนหาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ การบริการเกี่ยวกับการดาวนโหลด คอนเทนตตางๆ เชน
การดาวโหลด เกมส (Game) ริงโทน (Ringtone) วอลเปเปอร (Wall Paper) ธีม(Theme) วิดีโอคลิป (Video Clip)
มิวสิกวิดีโอ (MV) ฯลฯ รวมไปถึงโปรแกรมการใชงานตางๆ บนโทรศัพทเคลื่อนที่
ปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวาโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญกับผูบริโภคมากที่สุดใน
แตละวัน โดยเฉพาะผูบริโภคที่อยูนอกสถานที่ไมวาจะเปนบานหรือที่ทํางาน ผูบริโภคจะใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปน
เครื่องมือในการรับขอมูลขาวสารและความบันเทิงในรูปแบบตางๆ แทน ทําใหรูปแบบการตลาดของ
โทรศัพทเคลื่อนที่มีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง เพราะโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสื่อที่อยูกับวิถีชีวิตผูบริโภค
มากกวาสื่ออื่นๆ ดังนั้นโทรศัพทเคลื่อนที่จึงกลายเปนปจจัยที่ 5 หรือ 6 ของการดําเนินชีวิตประจําวัน
สําหรับการแขงขันในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย เปนการแขงขันกันสรางวิธีการใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Application) และเนื้อหาสาระ (Contents) เพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคแตละกลุมเพื่อใหงายและ
สะดวกตอการรับขอมูลผานมือถือ หรือที่เรียกวา ดาวนโหลด (Download) ซึ่งประกอบไปดวยเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เชน การพัฒนาเกมส (Game) ที่เลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ การพัฒนาริงโทน (Ringtone) ที่เปนเสียง
เรียกเขา พัฒนาวอลลเปเปอร (Wall Paper) ที่มีภาพที่มีสีสันและแปลกตามากขึ้น ธีม (Theme)โทรศัพทเคลื่อนที่
หรือไมวาจะเปนการพัฒนาเกี่ยวกับ มิวสิก วิดีโอหรือ คาราโอเกะ เนื้อหาสาระ (Contents) เหลานี้สามารถ
ดาวนโหลดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว เปนตน
จากจํานวนผูใชกวา 60 ลานเลขหมายถือวาเปนกลุมเปาหมายและโอกาสใหมของผูประกอบการตางๆ
ที่สามารถสรางชองทางการตลาดแบบเขาถึงตัวผูบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการจึงหันมาสรางกระแสทําการ
ดาวนโหลด คอนเทนต (Download Content) ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ
ทัศนคติของผูบริโภควาเปนอยางไรและมีการยอมรับการดาวนโหลด คอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่อยางไร
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตเทนต
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการดาวนโหลด คอนเทนต ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานประสบการณ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผล
ตอทัศนคติและการยอมรับการดาวนโหลดโทรศัพทเคลื่อนที่เขตในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่
และการยอมรับการดาวนโหลด คอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงเนนการศึกษาการยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถแสดงภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

-

ตัวแปรตาม
H1

ลักษณะดานประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน
เครือขายที่ใชบริการ

H2
ทัศนคติการดาวนโหลดคอนเทนตผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่

ปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลด
คอนเทนต ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
- ปจจัยดานประสบการณ
- ปจจัยดานสังคม
- ปจจัยดานจิตวิทยา

H5

H3

การยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่

H4
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. สมมติฐานการวิจัย
1. (H1) ลักษณะดานประชากรศาสตร แตกตางกันทําใหการยอมรับการดาวนโหลด คอนเทนต
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน
2. (H2) ลักษณะดานประชากรศาสตร แตกตางกันทําใหทัศนคติการดาวนโหลดคอนเทนต
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน
3. (H3) ปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลด คอนเทนตมีความสัมพันธกับยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนต
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
4. (H4) ปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลด คอนเทนตมีความสัมพันธกับทัศนคติการดาวนโหลดคอนเทนต
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
5. (H5) ทัศนคติตอการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ มีความสัมพันธกับการยอมรับการ
ดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาที่
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่คือ ลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) (TRUE) ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบไมมีความนาจะเปน
(Non-Probability) ตามเครือขายการใชบริการ และสุมตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ (Judgment Sampling) จํานวน
400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมตัวอยางที่ทําการสุมจาก
ลูกคาที่ใชบริการโทรศัพท เคลื่อนที่ ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ของ AIS DTAC และ TRUE โดยคํานวณหา
ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยใชวิธีการของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

6. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.80 อายุระหวาง 20 - 30 ป
ประกอบอาชีพพนักงาน/เจาหนาที่บริษัท มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท
เปนเครือขาย DTAC ดาวนโหลด คอนเทนต ริงโทน (Ringtone) และดาวนโหลด 1-2 ครั้งตอสัปดาห ปจจัยที่มีผล
ตอการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวม ปจจัยดานประสบการณ ปจจัยดานสังคม
ปจจัยดานจิตวิทยาอยูในระดับปานกลาง
ทัศนคติตอการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีทัศนคติ
ตอการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่อยูในระดับมาก กับการดาวนโหลดคอนเทนตผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนตอทาน เมื่อทานรับขาวสารการดาวนโหลดใหมๆ จะมีผลตอความ
เชื่อถือในการดาวนโหลดของทาน และเมื่อทานรับรูการดาวนโหลดคอนเทนตแบบไมเสียคาใชจายจะเปนสิ่งที่ดี
และมีประโยชน และมีทัศนคติตอการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่อยูในระดับปานกลางกับการ
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ดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนสิ่งที่สะดวกสบาย และเมื่อทานดาวนโหลดคอนเทนตผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ทานคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยตามลําดับ
การยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
การยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมากกับทานจะมีการอับเดทขอมูลขาวสาร
ผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ และการยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับปานกลาง
กับ ทานยินดีรับการดาวนโหลดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ทานยินดียอมรับขอตกลงของการดาวนโหลดผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทานจะรูสึกดีเมื่อมีการดาวนโหลดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และทานยินดียอมรับการดาวนโหลด
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่เมื่อมีการเสียคาใชจาย
ปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลด คอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่(รวม)มีความสัมพันธทางบวกกับ
การยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนต ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติการยอมรับ
การดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และโดยที่ทัศนคติการดาวนโหลดคอนเทนต ผานโทรศัพท
เคลื่อนที่ของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพท
เคลื่อนที่ แสดงใหเห็นวาทัศนคติการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับการยอมรับ
การดาวนโหลด ผานโทรศัพทเคลื่อนอยางมาก

7. ขอเสนอแนะ
ในสภาพของเศรษฐกิจในปจจุบันนั้นมีการแขงขันกันอยางรุนแรง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอยาง
รวดเร็ว ในการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาในเรื่องของปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและการยอมรับการดาวนโหลดคอน
เทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ มีขอเสนอแนะ การพัฒนา คอนเทนต ดาวนโหลดใหมีความหลากหลายและรองรับ
ไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกรุน ในปจจุบันมีการเติบโตของโทรศัพทในรูปแบบ จอทัชสกรีน ไปอยางรวดเร็วจึง
ตองมีการพัฒนา คอนเทนต ดาวนโหลดสําหรับการใหบริการอยางทันสมัย และหลากหลายเพื่อสรางแรงจูงใจแก
ลูกคา และผูใหบริการควรสรางความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการใหบริการ คอนเทนตดาวนโหลด ตรวจสอบ
การใหบริการ และควรทําระบบการประกันในการใหบริการเพื่อสรางความนาเชื่อถืออีกทางหนึ่ง
การนําผลการวิจัยในครั้งนี้เพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนหรือเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในครั้งตอไป
โดยผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ ในการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะเรื่องของปจจัยที่มีผลตอทัศนคติ
และการยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ของบริษัทแอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE) ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและการยอมรับการดาวนโหลดคอนเทนตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเครือขายอื่นๆ
และในลูกคาในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางไปเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทํา
คอนเทนตดาวนโหลดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น และควรทําการศึกษา
โดยแยกแยะกลุมผูบริโภค เชน วัยรุนชาย วัยรุนหญิง หรือกลุมคนทํางาน เพื่อที่จะไดทํา คอนเทนตดาวนโหลด
และการบริการ ใหตรงกับกลุมเปาหมาย
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
IDENTIFYING THE FACTORS THAT AFFECT INTERNET USER’S
BEHAVIOR TO SHARE INFORMATION ON WEBLOGS
ฐิติรัตน คลี่สขุ
นักศึษา หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: t_kleesuk@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซต
ที่ใหบริการ Blog โดยไดศึกษาจากระดับความคิดเห็น หรือระดับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมของแตละตัวแปร
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูที่ใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับมาทั้งสิ้น 312
ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาสถิติเบื้องตน การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog รองลงมาไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog และการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ตามลําดับ
โดยในดานความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีในแตละขอ พบวา การเขามาใชบริการแลว
ทําใหไดรับความรูใหมๆ เพิ่มเติม เปนประเด็นสําคัญที่มีคาความเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น หรือระดับความ
ตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมมากที่สุด

คําสําคัญ : Blog ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ABSTRACT
The Purposes of this research was to study Identifying the factors that affect Internet users' behavior to
share information on Weblogs by get study the levels of thought or the levels of intention to act of each factors
as referred in The Theory of Planned Behavior. The samples in this research are the Internet users in Bangkok
area. The research tools are questionnaires, with total 312 samples of completed replied questionnaires.
Statistics used in the data analysis are such basic statistical values and the Pearson’s correlation coefficient test.
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Results of the research are indicated that the most effected factor to information exchanges through Blog
service provider websites of Internet users in Bangkok area is, believes related to information exchange
behavior through the Blog service provider website. Following with the believes related to perception of
capability in information exchange behavior through the Blog service provider website accordingly.
According to the behavior-related believes, as one-by-one determined in the theory, found that taking
new additional knowledge after using of the services, are most important points to the levels of thought or to the
levels of intention to behave.
KEYWORDS: Blog, The theory of planned behavior

1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
การใชอินเทอรเน็ตในปจจุบันไดขยายวงกวางมากขึ้น ดวยคุณสมบัติการเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมากๆ
และยังมีการคิดคนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร และ World Wide Web ในระบบอินเทอรเน็ต ที่จะรวม
เอาทรัพยากรสารสนเทศ อันหมายถึง เอกสาร ขอความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวมาเชื่อมโยงกันและสงผาน
ถึงกันโดยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกรวดเร็วในรูปแบบเอกสารหลายมิติ (Hypertext Document)
ที่สามารถแสดงขอมูลตางๆ ไปพรอม ๆ กันทั้งขอความ ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวไดอยางมีสีสัน นาอาน
และนาสนใจ และชวยใหประหยัดคาใชจายในการสื่อสารมากกวาสื่อประเภทอื่น ๆ เชน สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส (โทรศัพท โทรสาร วิทยุ โทรทัศน) จึงทําใหอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่พึงปรารถนาขององคกรทั้งหลาย
ที่ไดพยายามนําอินเทอรเน็ตมาใชเพื่อประโยชนสําหรับหนวยงานของตนในรูปแบบตางๆ อาทิ การประชาสัมพันธ
องคกร การโฆษณาสินคา การคาขาย การติดตอสื่อสาร ฯลฯ ผูใหบริการหลายรายจึงพยามยามพัฒนาบริการตางๆ
เพื่อใหผูใชบริการสามารถใชประโยชนจากขอมูลบนเว็บไซตไดมากที่สุด ซึ่งผลที่ไดรับตอมาคือ เมื่อผูใชเกิดเจต
คติที่ดีในบริการจากเว็บไซตนั้นๆ และกลับมาใชบริการซ้ําอีก อัตราการเขาชมเว็บไซตก็จะเพิ่มมากขึ้น เมื่ออัตรา
การเขาชมสูงขึ้น ทางเว็บไซตเองก็จะไดรับผลประโยชนในเชิงธุรกิจในทายที่สุด กลาวคืออัตราการเขาชมเว็บไซต
ที่มากขึ้น หมายถึงมีผูใชจํานวนมากในเว็บไซต ทําใหการขายโฆษณาเพื่อลงโฆษณาในเว็บไซต (เชน การขายปาย
โฆษณา หรือ Banner) ซึ่งเปนการหารายไดหลักของผูประกอบการเว็บไซตนั้น สามารถทําไดโดยงายเนื่องจาก
ผูซื้อโฆษณาจะมีหลักประกันไดวาการลงโฆษณาในเว็บไซตนั้นๆ มีโอกาสจะผานสายตาผูใชบริการมากที่สุด
ผูใหบริการตางพยายามพัฒนาบริการเสริมในเว็บไซตของตน เพื่อสนับสนุนการใหขอมูลขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพควบคูไปกับผลประโยชนในเชิงธุรกิจ ซึ่งบริการตาง ๆ เหลานี้ มักจะมีรูปแบบการบริการที่แตกตาง
ไปจากแบบเดิม กลาวคือ ในลักษณะของการใหขอมูลแตเพียงอยางเดียว ไดเปลี่ยนเปนการที่ผูใชสามารถโตตอบ
กับขอมูลขาวสารที่เว็บไซตนั้นใหบริการได ทั้งกับเว็บไซตผูใหบริการเอง และผูใชบริการดวยกันเอง ทําให
รูปแบบการสื่อสารผานทางเว็บไซตที่แตเดิมเปนแบบทางเดียว (One-way Communication) คือจากเว็บไซตไปสู
ผูใชบริการนั้น ไดกลายเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) คือ ผูใชบริการสามารถรับทราบ
ขอมูลขาวสารจากทางเว็บไซต และสามารถโตตอบขอมูลขาวสารเหลานั้น (Feedback) กลับไปใหทางเว็บไซต
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และผูใชบริการรายอื่น ๆ ทราบได การใหบริการรูปแบบนี้ยอมที่จะกอใหเกิดความผูกพันที่ลึกซึ้งมากกวาเว็บไซต
ที่ยังคงเสนอบริการที่เปนรูปแบบของการสื่อสารทางเดียว (One-way communication)
บริการหนึ่งที่นับวาเปนบริการที่ทําใหผูใชบริการสามารถติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
การโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งเปนการบริการที่มีศักยภาพที่จะสนับสนุนใหผูใชเกิดความผูกพันกันจนกลายเปน
กลุมรวมทางความรูสึกนั้น ไดแก บล็อก (Blog) ซึ่งเปนที่นิยมและแพรหลายมากในกลุมวัยรุนในปจจุบัน
บล็อก (Blog) เปนการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต โดยเนื้อหาของ
บล็อกนั้นจะครอบคลุมไดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องราวสวนตัว หรือเปนบทความเฉพาะดานตางๆ เชน
เรื่องการเมือง เรื่องกลองถายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เปนตน โดยจุดเดนที่ทําใหบล็อกเปนที่นิยมก็คือ ผูเขียน
บล็อกจะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใสลงไปในบทความนั้นๆ โดยบล็อกบางแหง จะมีอิทธิพลในการ
โนมนาวจิตใจผูอานสูงมาก แตในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อใหอานกันในกลุมเฉพาะ เชน กลุม
เพื่อนๆ กลุมคนรูจัก หรือครอบครัวตนเอง จุดเดนที่สุดของบล็อกนั้น สามารถเปนเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง
ที่สามารถสื่อถึงความเปนกันเองระหวางผูเขียนฺบล็อก และผูอานบล็อกที่เปนกลุมเปาหมาย ที่ชัดเจนของบล็อก
นัน้ ๆ ผานทางระบบ comment ของบล็อก สามารถเผยแพรขอมูลสูประชาชนไดรวดเร็วและเสียคาใชจายนอยกวา
สื่อในดานอื่น จากความนิยมที่มากขึ้น ทําใหหลายเว็บไซตเปดใหมีสวนการใชงานblogเพิ่มขึ้นมาในเว็บของ
ตนเอง เพื่อเรียกใหมีการเขาสูเว็บไซตมากขึ้นทั้งผูเขียนและผูอาน
การศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ผูวิจัยไดเลือกใชตัว
แปรตางๆ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen 2002 เนื่องมาจาก
ทฤษฎีนี้เปนที่ยอมรับในวงวิชาการการศึกษาวาทฤษฎีนี้สามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไดอยางถูกตอง ซึ่งจะ
ทําใหทราบวา ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิงตอพฤติกรรม การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม และพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครวาแตกตางกันหรือไม ซึ่งเปนทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม
มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถกําหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
โดยการใช Blog ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด

2. ปญหานําการวิจัย
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ของผูใช
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร คืออะไร

3. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ของผูใชอินเทอรเน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ของ
ผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
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3. เพื่ออธิบายและทํานายพฤติกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ของผูใช
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Concept Framework)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งกําหนดตัวแปรโดยการอางอิงตัวแปรจาก
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2002) ดังที่ไดแสดงไวในรูปภาพ ดังนี้
ความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม
อางอิงตอพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog
ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog

H1

เจตคติตอพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog

H2

การคลอยตามกลุม
อางอิงตอพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog

H3

การรับรูความสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog

H4

H5

ความตั้งใจที่จะทํา
พฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซต
ที่ใหบริการ Blog

H6

5. สมมติฐานการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานไว 6
ขอ ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
มีความสัมพันธกับ เจตคติตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
สมมติฐานที่ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog มีความสัมพันธกับ การคลอยตามกลุมอางอิงตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผาน
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เว็บไซตที่ใหบริการ Blog
สมมติฐานที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผาน
เว็บไซตที่ใหบริการ Blog มีความสัมพันธกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
สมมติฐานที่ 4 เจตคติตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog มี
ความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
สมมติฐานที่ 5 การคลอยตามกลุมอางอิงตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog
สมมติฐานที่ 6 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซต
ที่ใหบริการ Blog มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่
ใหบริการ Blog

6. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Ajzen and Fishbein (1975; 1980)
จากการศึกษาพบวา ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลมีขอจํากัดในการอธิบายพฤติกรรมทางสังคมอื่นๆ ซึ่งบุคคลไม
สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมของตนเองไดอยางสมบูรณ (Incomplete
Volitional Control) ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมไดรับการสันนิษฐานวาเปนปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมจึงเปนตัวอธิบายไดวาพฤติกรรมจะเกิดขึ้นหรือไม
กลาวคือ ถาบุคคลยิ่งมีความตั้งใจมากขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งมีความพยายามในการที่จะทําพฤติกรรมมากขึ้นเพียงนั้น
(Ajzen and Fishbein, 1980) แตในความเปนจริงแลวมีพฤติกรรมอีกหลายพฤติกรรมที่ไมไดอยูภายใตการควบคุม
ของความตั้งใจอยางสมบูรณเพราะการกระทําพฤติกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยปจจัยอื่นๆ
อีกที่มิใชปจจัยดานแรงจูงใจรวมอยูดวยระดับหนึ่ง ทั้งโอกาสและทรัพยากรอื่น ๆ อาทิเชน เวลา เงิน ทักษะ
ความสามารถ ความรวมมือจากผูอนื่ เปนตน ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น Ajzen มีความเชื่อวาการกระทํา
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคลนั้นจะถูกชี้นําโดยความเชื่อ 3 ประการ ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุมอางอิง ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
ความเชื่อเหลานี้จะสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม ทฤษฎีนี้ไดเสนอตัวแปรที่เรียกวา
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ในฐานะที่เปนตัวกําหนด
ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม และเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ซึ่งจากงานวิจัยหลายเรื่อง แสดงใหเห็นวา การวัดการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สามารถอธิบายความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมไดดีกวา การทํานาย
ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมโดยวัดจากเจตคติตอพฤติกรรม และการคลอยตามกลุมอางอิง (Ajzen and
Madden,1986; Garting and Fujii,2002; Netemeyer,Burton and Johnston,1991; Shifter and Ajzen, 1985)
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7. ระเบียบวิธีวิจัย เปนการวิจัยเชิงบรรยาย
ประชากร/กลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดเลือกวิธีการ
สุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ทั้งนี้ผูวิจัยไดทราบขอมูลจากผลการสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
งานวิจัย สรุปผลที่สําคัญการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2550 วากลุมอายุระหวาง
15-24 ป มีการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด แตเพื่อตองการใหกลุมตัวอยางมีการกระจาย ผูวิจัยจึงจําแนกสุมตัวอยาง
จากกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่มีอันดับรองลงมาดวย ซึ่งจําแนกไดดังนี้ กลุมอายุระหวาง 6-14 ป จํานวน 100 คน
กลุมอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 200 คน กลุมอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ซึ่งสรางขึ้นตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเปนขอความที่มีคําตอบบนมาตรประมาณคา 7 ระดับ ซึ่งเปนมาตรจําแนกความหมาย
(The Semantic Differential Scaling) ตามแนวคิดของ Osgood and Others (1957) โดยที่ผูตอบแบบสอบถามจะมี
การนํามารวบรวม และเก็บบันทึกใหอยูในรูปแบบเดียวกันกอนที่จะประเมินผลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาจะเปนการใชสถิติพื้นฐาน เชน คาเฉลี่ย (Mean) คาเปอรเซ็นต
(Percentage) คาความถี่ (Frequency) ในการอธิบายลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สําหรับการวัด
ความตั้งใจในการที่จะทําพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ของผูตอบ
แบบสอบถาม สามารถแปรผลไดโดยใชคาพิสัย ดังนี้
คาพิสัย = คาสูงสุด – คาต่ําสุด
จํานวนสเกล
คาคะแนน
6.11 – 7.00
5.26 – 6.10
4.41 – 5.25
3.56 – 4.40
2.71 – 3.55
1.86 – 2.70
1.00 – 1.85

ระดับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม
มีอยูในระดับมากที่สุด
มีอยูในระดับมาก
มีอยูในระดับคอนขางมาก
มีอยูในระดับปานกลาง
มีอยูในระดับคอนขางนอย
มีอยูในระดับนอย
มีอยูในระดับนอยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. 1 สถิติพื้นฐาน
2.1.1 คารอยละโดยใชสูตร
2.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร
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2.1.3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร
2.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
คาความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยการวัดความคงที่ภายในดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach)
2.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เปน
การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป วามีความสัมพันธกันหรือไม สัมพันธกันมากนอยเพียงใด
และมีทิศทางความสัมพันธอยางไร

8. สรุปผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน และคัดหาฉบับที่สมบูรณแลว
ไดแบบสอบถามทั้งหมด 312 ชุด ผลการศึกษามีดังนี้
ผูที่ใชบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog เปน เพศหญิงคิดเปนรอยละ 67.3
และเพศชายคิดเปนรอยละ 32.7 มีอายุอยูในชวง 15 – 24 คิดเปนรอยละ 56.1 รองลงมาอยูในชวง 25 – 34 คิดเปน
รอยละ 22.1 และชวง 6 – 14 คิดเปนรอยละ 21.8 สวนใหญศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ
27.9 รองลงมาศึกษาอยูในระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 27.2 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 26.3 ระดับ
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 9.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 6.4 และ ระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 3.2 สวนใหญยังเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาคิดเปนรอยละ 72 รองลงมาประกอบอาชีพเปนขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 17.9 พนักงานบริษัท/หางราน เอกชน คิดเปนรอยละ 6.1 รับจางแรงงาน คิดเปน
รอยละ 2.9 และคาขาย/เจาของกิจการ/นักธุรกิจ คิดเปนรอยละ 1.0 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง
0 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.9 รองลงมาอยูในระหวาง 5,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.6 15,001 –
25,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.7 ระหวาง 25,001 – 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.2 และ 35,000 บาท ขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 1.6
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
ผูที่ใชบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามนิยมใชบริการแลกเปลี่ยนขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog มากที่สุด คือ hi 5.com คิดเปน
รอยละ 24.0 รองลงมาไดแก sanook.com คิดเปนรอยละ 22.9 และ kapook.com คิดเปนรอยละ 18.7 วัตถุประสงค
สวนใหญเพื่อรับขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมาเพื่อพบเจอเพื่อนใหมๆ คิดเปนรอยละ 24.5 และเพื่อ
ใชแลกเปลี่ยนเรื่องที่สนใจเหมือนกัน คิดเปนรอยละ 20.9 สวนใหญใชบริการมาแลว 1-2 ป คิดเปนรอยละ 23.2
รองลงมาใชบริการมาแลว 2-3 ป คิดเปนรอยละ 20.5 และไมเกิน 1 ป คิดเปนรอยละ 16 สวนใหญใชบริการที่
บานคิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาใชบริการที่รานใหบริการอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 19.8 และสถานศึกษา
คิดเปนรอยละ 16.8 สวนใหญใชบริการในชวงเวลาบาย (12.00 – 18.00 น.) คิดเปนรอยละ 35 และชวงเวลาค่ํา
(18.00 – 21.00 น.) คิดเปนรอยละ 31.5 สวนใหญจะใชบริการ 1 – 3 ครั้งตอสัปดาหคิดเปนรอยละ 40.2 และ
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4 – 6 ครั้งตอสัปดาหคิดเปนรอยละ 20 สวนใหญเขาไปใชบริการ 1 – 3 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 45.8 ปญหา และ
อุปสรรคในการใชบริการสวนใหญจะมีความไมปลอดภัยในการใชบริการ คิดเปนรอยละ 33.7 และ ขอจํากัดดาน
ภาษาคิดเปนรอยละ 29.4
การวิเคราะหระดับความคิดเห็น / ระดับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม
ผูที่ใชบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ผลการศึกษาพบวา ระดับความ
คิดเห็น/ระดับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog อยูใน
เกณฑคอนขางมากโดยมีคาเฉลี่ยรวมที่ 5.017 ซึ่งหมายความวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog มีระดับความคิดเห็น/ระดับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog อยูในเกณฑคอนขางมาก โดยตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น/
ระดับความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog สูงที่สุด 3 อันดับ
ไดแก ดานความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog มีคาเฉลี่ยที่
5.266 ความเชื่อเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผาน
เว็บไซตที่ใหบริการ Blog มีคาเฉลี่ยที่ 5.182 และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog มีคาเฉลี่ยที่ 5.130

9. การอภิปรายผลการวิจัย
1. เมื่อพิจารณาแยกตามปจจัยตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรายขอพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร คือ
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog
2. สามารถอธิบายพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ของผูใช
อินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรตาง ๆ ดังนี้
2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทําใหเกิดเจตคติตอพฤติกรรม คือ การไดรับความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น
2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงตอพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการคลอยตามกลุมอางอิงตอพฤติกรรม คือ
เมื่อตัวเองอยากทํา อยากเขาไปแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม คือ การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยของผูใหบริการ Blog
2.4 เจตคติตอพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog เปนสิ่งที่ดี และมีประโยชน
2.5 การคลอยตามอางอิงตอพฤติกรรม หรือ บุคคลที่มีผลตอการทําใหเกิดความตั้งใจที่จะทํา
พฤติกรรม คือ เพื่อน เชน การเขาไปหาเพื่อนใหม การเขาไปแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเพื่อน เปนตน
2.6 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมหรือ องคประกอบที่ทําใหสามารถควบคุม
พฤติกรรมที่ทําใหเกิดความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม คือ การมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เชน หากในเว็บไซตที่
ใหบริการ blog นั้นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในดาน ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว สามารถทําไดงายๆ ก็จะทําให
ผูใชบริการเกิดความตั้งใจที่จะเขามาใชบริการ เปนตน
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10. ขอเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ
Blog ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร คือความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ดังนั้น ผูประกอบการเว็บไซตที่ใหบริการ Blog จะตองสรางความเชื่อที่ดีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog หากสามารถสรางความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม
ใหกับผูเขาใชบริการไดจะสงผลทําใหผูเขาใชบริการเกิดเจตคติที่ดี และทําใหผูเขาใชบริการมีความตั้งใจที่จะใช
บริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog ตอไป
2. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวาเว็บไซตที่ใหบริการ blog นั้น สวนมากจะเปนเว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วัยรุน หรือเปนเว็บไซตที่มีกลุมเปาหมายหลักเปนวัยรุน เชน www.hi5.com ,www.sanook.com,www.kapook.com
เปนตน ทั้งที่ความเปนจริงแลว Blog นับวาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางเปนอิสระ ซึ่งจะทํา
ใหผูใช Blog ไดรับขอมูลขาวสารไดอยางเต็มที่ และนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชนได ดังนั้นผูใหบริการ
เว็บไซตตาง ๆ ที่ไมใชเว็บไซตที่เกี่ยวกับวัยรุน ควรจะพิจารณา Blog ใหเขามาเปนบริการหลักภายในเว็บไซตของตน
เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การพบปะ พบเจอเพื่อนใหม และ ใชแลกเปลี่ยนเรือ่ งที่สนใจ
เหมือนกัน ตามที่งานวิจัยชิ้นนี้พบวาสวนใหญผูใชบริการมีวัตถุประสงคที่เขามาใชบริการดานนี้มากที่สุด ทั้งนี้เมื่อ
ผูใชไดเขามาใชบริการ Blog แลวเกิดความผูกพันกันจนกลายเปนกลุมรวมทางความรูสึกแลว ผลลัพธที่เว็บไซตจะ
ไดรับก็จะเหมือนกับเว็บไซตของวัยรุนทั้งหลายที่ไดรับความนิยมจากผูใชบริการจนกอใหเกิดอัตราการเขาชมที่สูงขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้พบวา ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมการกระทําพฤติกรรม หรือสิ่งที่เปนการสงเสริมให
เกิดพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารผานเว็บไซตที่ใหบริการ Blog คือ การมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยของผูใหบริการ Blog ดังนั้น ผูใหบริการเว็บไซตตาง ๆ ควรจะนําโปรแกรม หรือเทคโนโลยี
ใหมๆ เพื่อใหผูใชบริการสามารถแสดงขอมูลตางๆ ไปพรอมๆ กันทั้งขอความ ภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวได
อยางมีสีสัน นาอาน และนาสนใจ ทั้งนี้หากผูใชบริการสามารถใชระบบเทคโนโลยีตางๆ มาประกอบกับบทความที่
เขียนขึ้นมา และมีผอู ื่นใหความสนใจในบทความนั้น ทําใหผูเขาใชบริการมีความตั้งใจที่จะใชบริการตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการรวมกิจกรรมการตลาด
บนโทรศัพทเคลื่อนที่
FACTORS AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR IN PARTICIPATING
IN MOBILE PHONE MARKETING ACTIVITIES
หทัยชนก สอนทิพย
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: bst_t@hotmail.com, hathaichanok.nok@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค
ในการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยของการรวม
กิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่กับพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ผูบริโภค ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซอินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUEMOVE) ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
ความนาจะเปน แบงออกเปนชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามเครือขายการใชบริการ และสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในลูกคาของแตละเครือขาย จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใชคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Means) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยและทดสอบคาเฉลี่ยดวย T-test และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson Correlation)
ผลการศึกษาพบวา ประชากรกลุมตัวอยางเปนหญิง รอยละ57.5 อายุระหวาง18-25 ป รอยละ55.2
มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 84.5 มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท รอยละ 39.8
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา 6 ป รอยละ 84.5 เปนเครือขาย AIS รอยละ 46.0 เสียคาใชบริการตอเดือน
1,001 - 3,000 บาท รอยละ 59.0 และรูปแบบของสื่อการตลาดผานโทรศัพทเคลื่อนที่สนใจมากที่สุด คือ
การโฆษณาดวยขอความสั้นๆ (SMS) รอยละ 34.8 ดานพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบน
โทรศัพทเคลื่อนที่อยูในระดับปานกลาง โดย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน เครือขายที่ใชบริการ
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คาใชบริการตอเดือน และความสนใจในรูปแบบของสื่อการตลาดผานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่แตกตางกันไมทําใหมี
พฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพท เคลื่อนที่แตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาที่ใชบริการ
ที่แตกตางกันทําใหมีพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน และจากการศึกษา
พบวาปจจัยทางดานความเชื่อมั่นตอตราสินคา ปจจัยทางดานความนาเชื่อถือตอตราสินคา ปจจัยทางดาน
การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ และปจจัยทางดานกลุมอางอิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรวม
กิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

คําสําคัญ : พฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาด การตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ABSTRACT
This a survey research aimed at studying consumer behavior in participating in mobile phone marketing
activities .Population used in this study was customers using mobile phone service of the Advance Info Service
(Public) Company Limited (AIS), the Total Access Communication (Public) Company Limited (DTAC), and
the True Corporation (Public) Company Limited (TRUEMOVE) that registered within Bangkok. The sample
was selected on probability basis by stratified random sampling under the network of service use and purposive
sampling for 400 customers of each network by using questionnaire in collecting data.
Statistics used in analyzing data was divided into 2 parts including descriptive statistics by using
percentage and means, and inferential statistics by comparing means and testing means by T-test and analyzing
variance by One-way ANOVA by stipulating statistical significance at 0.05 level and testing relationship of
variables by Pearson Correlation.
It was found from the study that nearly 60 percent of the sample was female, aged between 18 – 25 years
with bachelor’s degree graduate. Forty percent of the sample had monthly income between 10,001 – 20,00 baht
and 84.5 percent was using mobile phone service for more than 6 years. AIS shared 46 percent of the users and
59.0 percent spent 1,001 – 3,000 baht a month as service fee. The most interesting marketing communication
channel via mobile phone was by SMS at 34.8 percent. Consumer behavior in participating in mobile phone
marketing activities was at medium level; different gender, age, educational level, monthly income, service
network used, expenses per month and with different interest in form of communication via mobile phone did
not lead to different behavior in participating in mobile phone marketing activities. Sample with different period
of service use lead to different behavior of participating in mobile phone marketing activities. According to the
study, it was found that factor of confidence towards brand and factor of reference group had relationship with
behavior of participating in mobile phone marketing activities with statistically significant difference.

KEYWORDS: Behavior in participating in marketing activities, Mobile marketing
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1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร สงผลใหธุรกิจโทรคมนาคมไดมีการพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะโทรศัพท เคลื่อนที่ ในปจจุบันไดกลายเปนปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย
เพราะมนุษยตองการความสะดวกสบายจากการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ทั้งเรื่องของธุรกิจ และชีวิตประจําวัน
ดวยสัดสวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันที่มากกวา 70% จากประชากรทั้งประเทศ จึงทําใหธุรกิจตางๆ หันมา
ใชประโยชนจากการโฆษณาสินคาและบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น การโฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ใชมากคือ SMS/MMS แตก็มักสรางความรําคาญใหแกผูไดรับบอยครั้ง จากผลการวิจัยพบวาทัศนคติที่มีตอ
โฆษณาประเภทนี้ 98%ยังมองวาเปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 16% ยังคิดวาเปนสื่อที่แตกตางจากสื่ออื่น และ 29%
ที่คิดวาSMS เปนสื่อนารําคาญ (อรรถวุฒิ เวศานุรักษ, 2008.)โฆษณาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากจะเปนสื่อที่มี
ความรวดเร็วและใกลชิดมากที่สุดแลว ยังวัดผลไดชัดเจน การตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคแรกมีหลาย
รูปแบบ อาทิ คูปองอิเล็กทรอนิกส การเลนเกม เพื่อชิงรางวัล การดาวนโหลดภาพ และเสียงตางๆ
ระยะตอมาเปนความพยายามของนักการตลาดทางฝงผูใหบริการ ที่มองวาโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเครื่องมือ
หนึ่งในการรับขาวสาร ในระยะนี้จะมีการเกิดขึ้นของการเสนอใหเปนสมาชิกขาว การกระจายขอความที่มีสาระ
ความรูใหกบั ผูใชบริการในระบบตางๆ และเริ่มมีการสนทนา ออกอากาศ ซึ่งเปนการแสดงความเห็นบนหนาจอ
โทรทัศนมากขึ้น ตามลําดับ ปจจุบันการพัฒนาของโทรศัพทเคลื่อนที่ยังไมหยุดยั้ง ทั้งเทคโนโลยี 3G ที่สามารถ
ใชระบบมัลติมีเดียที่ดีขึ้น ทําใหการสื่อสารบนโทรศัพทเคลื่อนที่พรอมไปดวยภาพ และเสียง ตลอดจนการหา
รูปแบบตลาดใหมๆ มาใชใหเหมาะสมกับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีอยู ซึ่งการทําการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่
นั้นก็สรางทั้งความพึงพอใจ และความรําคาญแกผูบริโภค ทําใหตองการศึกษาวาปจจัยที่แทจริงที่มีผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภคในการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นคืออะไร

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคในการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพท เคลื่อนที่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยของการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่กับ
พฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริโภค
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงเนนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการรวมกิจกรรมการตลาดบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภาพดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่แตกตางกันทําใหพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาด
บนโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 2 (H2) ปจจัยทางดานความเชื่อมั่นในตราสินคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรวมกิจกรรม
การตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมุติฐานที่ 3 (H3) ปจจัยทางดานความนาเชื่อถือในตราสินคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรวม
กิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมุติฐานที่ 4 (H4) ปจจัยทางดานการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่
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สมมุติฐานที่ 5 (H5) ปจจัยกลุมอางอิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบน
โทรศัพทเคลื่อนที่

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
(Questionnaire) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUEMOVE) ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบความนาจะเปน โดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยใชวิธีการของ Taro Yamane (1973)
N
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือยอมใหมีคาความผิดพลาดไดเพียงรอยละ5 คํานวณจากสูตร n =
1 + Ne 2
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง 400 ราย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพื่อความเหมาะสม และ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในลูกคาของแตละเครือขาย แบงเปน AIS 184 ราย DTAC 124
ราย และ TRUEMOVE 92 ราย โดยมีการทดสอบความถูกตอง (Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC) ตามวิธีของโรวิเนลลิ และแฮมบิลตัน และ
ทดสอบความเชือ่ มั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบของ Cronbach
คาที่ได ตามมาตรฐานระบุวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาไมควรต่ํากวา 0.70 ซึ่งผูวิจัยคํานวณคาแอลฟาออกมาได 0.92
ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได

6. ผลการวิจัย
ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง รอยละ 57.5 อายุระหวาง 18-25 ป รอยละ 55.2 มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 84.5 มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท รอยละ 39.8 ใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา 6 ป รอยละ 84.5 เปนเครือขาย AIS รอยละ 45.2 เสียคาใชบริการตอเดือน 1,001 - 3,000
บาท รอยละ 59.0 และรูปแบบของสื่อการตลาดผานโทรศัพทเคลื่อนที่สนใจมากที่สุด คือ การโฆษณาดวยขอความ
สั้นๆ (SMS) รอยละ 34.8 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
เครือขายที่ใชบริการ คาใชบริการตอเดือน และความสนใจในรูปแบบของสื่อการตลาดผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่แตกตางกันไมทําใหมีพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพท เคลื่อนที่แตกตางกัน สวนกลุมตัวอยาง
ที่มีระยะเวลาที่ใชบริการที่แตกตางกันทําใหมีพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตาง
กัน ระยะเวลาในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ยิ่งมากก็จะทําใหมีการรวมกิจกรรมที่มากขึ้น
ดังที่มารแชล แมคลูเฮน กลาววา“Everybody experiences far more than he understands. Yet, it is experience,
rather than understanding that influences behavior” ประสบการณมีความหมายที่ลึกซึ้งกวาความเขาใจ
และประสบการณ คํานี้แหละที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกระตุนพฤติกรรมของมนุษย
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ปจจัยทางดานความเชื่อมั่นในตราสินคาอยูในระดับมาก และจากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดาน
ความเชื่อมั่นในตราสินคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งความเชื่อมั่นจะสงผลตอการเลือกซื้อสินคาจากการวิจัยพบวาจะมีการเลือกซื้อสินคาและ
บริการโดยดูจากการคุณภาพและการรับประกันสินคา
ปจจัยทางดานความนาเชื่อถือในตราสินคาอยูในระดับมาก และจากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดาน
ความนาเชื่อถือในตราสินคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ความนาเชื่อถือเปนสิ่งที่สรางภาพพจนใหแกตราสินคา ดั้งนั้นกิจกรรมการตลาดบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ควรไดรับการตรวจสอบจากผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่กอนสงใหผูรับ
ปจจัยทางดานการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่โดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก
โดยมีปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ทางดานอรรถประโยชน และทางดานความสะดวกสบาย
ในระดับมาก และจากการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การรับรูวามีประโยชน
และการรับรูวางายตอการใช เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจกระทําตอพฤติกรรม ซึ่งผูบริโภคจะเนน เลือกรับ
หรือ ปฏิเสธการรับขอมูลขาวสารการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ได และการรวมกิจกรรม
การตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายขึ้น
ปจจัยกลุมอางอิงอยูในระดับปานกลาง และจากการศึกษาพบวา ปจจัยกลุมอางอิงมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการมองวาคนรอบขางที่
รวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ มีความล้ําสมัย ทันตอเหตุการณก็จะสงผลใหเรารวมกระทําสิ่งนั้น
ดวย
พฤติกรรมการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับปานกลาง
โดยจะตัดสินใจรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่เมื่อมีขอเสนอที่ดี

7. ขอเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปจจุบัน สงผลใหเกิดการแขงขันในเชิงธุรกิจอยางรุนแรง ทําใหจําเปนที่
จะตองหามาตรการหรือวิธีการเพื่อใหธุรกิจดํารงอยูได การสรางชองทางการบริการใหมๆ จึงเปนวิธีการหนึ่งที่
นํามาใชกับธุรกิจ เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น สะดวกขึ้น หรือชวยใหเจาะตลาดไดดีขึ้น
เชน ชองทางการบริการผาน Internet การบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน ดังนั้นการสรางความเชื่อมั่นใน
ระบบบริการ ความสะดวกในการใชบริการ จะชวยใหกิจการรักษาฐานลูกคาและเพิ่มจํานวนลูกคาใหมได รวมถึง
เปนการลดตนทุนการบริการของกิจการ ดังนั้นผูบริหารควรพิจารณากลยุทธ เพื่อรักษาฐานลูกคา โดยผูใหบริการ
ควรพัฒนา Application เพื่อใหผูบริโภคในเครือขายสามารถใชงานไดงายและหลากหลายมาก สําหรับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว เนนความทันสมัยในดานตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นใจแกลูกคา
ผูรับบริการ ขอมูลกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ควรไดรับการตรวจสอบจากผูใหบริการเครือขายโทรศัพท
เคลื่อนกอนสงใหผูรับ เพื่อใหขอมูลขาวสารที่ไดรับจะไมเปนการไปรบกวน หรือสรางความรําคาญ และสงไปยัง
กลุมลูกคาเปาหมายไดอยางเฉพาะเจาะจง
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และเพื่อนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชใหเปนประโยชนหรือเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในครั้งตอไป ผู
ศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ คือ ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC)
และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUEMOVE) ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้ง
ตอไปควรทําศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการรวมกิจกรรมการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเครือขายอื่น ๆ และลูกคาในจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางไปเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการทําการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น
ควรทําการศึกษาการใชสื่อการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ แยกแยะตามประเภทตามกลุมผูบริโภค ไมวาจะ
เปนกลุมวัยรุน กลุมคนทํางาน ซึ่งสามารถแยกตามประเภทธุรกิจ เพื่อใหสามารถนําเสนอสินคาและบริการ
ตลอดจนจัดกิจกรรมการตลาดใหตรงกับผูบริโภคกลุมเปาหมายกลุม ไดอยางแมนยํา
ควรทําการศึกษาผลการตอบรับของผูบริโภคตอสินคาและบริการจากการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งนี้
อาจศึกษาโดยผานระบบ Search Engine เพื่อวัดผลกระทบจากการตลาดบนโทรศัพทเคลื่อนที่ กับการคนขอมูล
กลับมาใน Keyword ที่สงออกไป และเปรียบเทียบผลกับสื่อแบบอื่น
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สามารถนํามาบังคับใชกับการประกั นวินาศภัยและการประกันชีวิต เนื่ องจากมาตรานี้ไดถูกบัญ ญัติไว ใน
บทเบ็ ดเสร็จ ทั่วไป ดังนั้น หลักเกณฑในการทําสัญญาประกันชีวิตบุค คลอื่นในประเทศไทย ผูเอาประกัน
จึ งตองมีสวนไดเสียในชีวิตบุคคล ซึ่งผูเอาประกันนําชีวิตของบุคคลอื่นไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินของ
ผูรับประกันภัย
ดังนั้น หากผูเอาประกันกับบุคคลที่ถูกนําเอาชีวิตมากําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินมีสวนไดเสียในชีวิต
ของกันและกันแลว ก็สามารถนําชีวิตของบุคลอีกคนหนึ่งไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการทําสัญญาประกัน
ชีวิตได การที่กฎหมายมิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดแจงวา บุค คลใดมีสวนไดเสีย ในชีวิตบุคคลอื่นอั นอาจ
นําไปทําสัญญาประกันชีวิตไดนั้น ก็ตองอาศัยหลักเกณฑการตีความตัวบทกฎหมาย การอางอิงหลักกฎหมาย
ตางประเทศเพื่อกําหนดวา บุคคลใดจะมีสวนได เสียในชีวิตของบุค คลอี กคนหนึ่งจนถึงขนาดที่จะสามารถนํา
ชีวิตของบุคคลอีกคนหนึ่งไปทําสัญญาประกันชีวิตได โดยมิจําตองไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเปนเจาของ
ชีวิต เมื่อ บุคคลซึ่ งถู กนําเอาชีวิตไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการประกันชีวิตไมทราบวา มีบุคคลซึ่งมีสวนได
เสียในชีวิตของตนไปกําหนดเปนเงื่อนไข ในการจายเงินของผูรับประกัน ยอมถือเปนการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตของบุคคลนั้น และยังอาจทําใหบุคคล ซึ่งมีสวนไดเสียในชีวิตของเขาแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดจากชีวิตของบุคคลที่สามได
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาเรื่องการใหความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่น โดยศึกษาถึง
1. ประวัติความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีการใหความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่น 2.หลักเกณฑของ
กฎหมายไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใหความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่น 3.ปญหา
กฎหมายเกี่ยวกับการใหความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่น 4. แนวทางและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการให
ความยินยอมในการประกันชีวิตบุคคลอื่นมาบังคับใชในประเทศไทย
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จากการศึกษาวิจัยทําใหทราบวา ประเทศไทยยังขาดหลักเกณฑเรื่องการใหความยินยอมในการทําประกัน
ชีวิตบุคคลอื่น ซึ่งหากมีการกําหนดหลักเกณฑเรื่องดังกลาวไวก็จะชวยลดปญหาเรื่องการกอใหเกิดอาชญากรรม
จากการแสวงหาประโยชนจากชีวิตบุคคลอื่นได และหากจะตองกําหนดหลักเกณฑเรื่องการใหความยินยอมใน
การทําประกันชีวิตบุคคลอื่นไวจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑและวิธีการใหความยินยอม ความสามารถของบุคคล
ตามกฎหมายในการใหความยินยอม เวลาในการใหความยินยอม และผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการไมไดรับ
ความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่น

คําสําคัญ : การประกันชีวิต บุคคลอื่น การใหความยินยอม
ABSTRACT
As studied from Thai Law, it is found out that according to Section 863 of Thai Civil and Commercial
Code Title 20 “A contract of insurance is not binding on the parties unless the assured has an interest in the
event insured against”. This Section means the insured is required to have an interest in the insured event,
otherwise a contract of insurance is not binding on the parties. Such Section shall be enforced with insurance
against loss and life insurance. As this Section is specified in general provision, therefore, to be the principle
for third party insurance in Thailand, the insured is required to have an interest on life of third party, of whom
the assured take life to be a condition of payment of the insurer.
Therefore, if the insured and the person whose life is a condition for insurance payment have life
interest each other, this is able to take life of such person to be a condition of payment under the life insurance
contract. As it is not provided by law that interested person of other person’s life can make life insurance, it is
necessary to interpret law, refer to foreign law to define interested person of other person’s life in so far as he
can take such other person’s life to do life insurance contract without consent from such person. If such
person whose life is constituted a condition of life insurance, is not aware that an interested person of
his or her life takes his or her life to be a condition of payment of the insurer. This can be considered as
infringement of such person’s life and freedom and may cause an interested person to take any undue
benefit from life of third party.
The focus of this thesis is on acquirement of consent when insurance is made on other person's life.
The key topics of the study are (i) study of background of theories in relation to acquirement of consent when
insurance is made on other person's life, (ii) study of Thai and foreign law doctrines in relation to
acquirement of consent when insurance is made on other person's life, (iii) study on legal problems found in
the practice of acquire consent when insurance is made on other person's life, and (iv) providing advices
for enforcing acquirement of consent when insurance is made on other person's life in Thailand.
Based on our research and study, it is found out that the concept in relation to the consent
acquirement when insurance is made on other person's life, has not yet been applied in Thailand and if this
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concept is applicable, the number of criminal action related to seeking other people's benefit is expected to
decline. In determining the criteria for implementation of the said concept, a number of aspects must be
taken into consideration, such as, methodology of consent giving, legal capacity of persons to give
consent, time of consent giving and the legal consequences when insurance is made on other person's
life without consent of such person.

KEYWORDS: Life assurance, Third party , Giving consent
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การประกันชีวิตถือเปนการประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะในการบรรเทาความสูญเสียดานการเงิน
และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธกันในดานตางๆ
การประกันชีวิต จึงเปรียบเสมือนกับเปนตัวแทนในการจัดหาความมั่นคงทางดานการเงินและเศรษฐกิจเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งใหแกบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการเสียชีวิตของบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกันนั้น
สวนไดเสียในสัญญาประกันชีวิตนั้นอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ สวนไดเสียในชีวิตตนเองและสวน
ไดเสียในชีวิตบุคคลอื่น การทําสัญญาประกันชีวิตตนเองยอมไมมีประเด็นปญหาเรื่องสวนไดเสียแตประการใด
เนื่องจากบุคลทุกคนยอมมีสวนไดเสียในชีวิตตนเองอยูแลว แตในกรณีที่นําชีวิตของบุคคลอื่นมาเปนวัตถุที่เอา
ประกันภัย หรือเปนเงื่อนไขในการจายเงินเมื่อเกิดความมรณะขึ้นกับบุคคลที่สาม ยอมมีขอที่จะตองพิจารณา
เพิ่มขึ้นวา บุคคลซึ่งเปน ผูเอาประกันภัยนั้นจะตองมีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลที่สามมากเทาใด จึงจะถือวาเพียง
พอที่จะนําชีวิตของบุคคลที่สาม ไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินของผูรับประกันภัยได
การทําสัญญาประกันชีวิตโดยอาศัยเหตุแหงการมรณะในชีวิตของบุคคลอื่นนั้น อาจกอใหเกิดปญหาตางๆ
เกิดขึ้นตามมาได จึงมีความจําเปนที่รัฐจะตองเขามามีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เพื่อปองกันมิให
เกิดปญหาอาชญากรรมอันเกิดจากสัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่น
แมวาผูเอาประกันภัยจะเปนบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลที่สาม แตหากนําชีวิตของบุคคลที่
สามไปกําหนดเปนเงื่อนไขแหงการชําระเงินของผูรับประกันภัยเมื่อเกิดความมรณะขึ้นกับบุคคลที่สาม โดยที่
บุคคลที่สามมิไดมีสวนรูเห็นหรือใหความยินยอมเสียแลว ก็อาจจะกอใหเกิดการฆาตกรรมเพื่อหวังประโยชนจาก
เงินที่จะไดรับจากผูรับประกันภัยในตางประเทศ จึงจําเปนตองมีการกําหนดหลักเกณฑเรื่องการใหความยินยอมใน
การประกันชีวิตบุคคลอื่นไว กลาวคือ การทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้น สามารถกระทําไดหากไดรับ
ความยินยอมจากบุคคล ซึ่งจะถูกนําเอาชีวิตของตนเองไปทําประกัน และในการใหความยินยอม หลักเกณฑ
เรื่องการใหความยินยอมนี้ ถือเปนพัฒนาการที่สําคัญของการประกันชีวิตอีกระดับหนึ่งนอกจากหลักเกณฑ
เรื่องสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาประกันชีวิตของบุคคลอื่นในประเทศไทยนั้นก็คือ หากบุคคลใดมีสวนได
เสียในชีวิตของบุคคลอื่นแลว ก็สามารถนําชีวิตของบุคคลนั้นไปทําสัญญาประกันชีวิตได โดยมิตองไดรับ
ความยินยอมจากบุคคลนั้น เชน สามียอมมีสวนไดเสียในชีวิตภรรยา ดังนั้น สามียอมนําชีวิตของภรรยาไปทําประกัน
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ชีวิตไดโดยที่ภรรยา ไมจําเปนตองรับรูหรือทราบมากอนก็ได เนื่องจากกฎหมายมิไดกําหนดวา การทําประกัน
ชีวิตบุคคลอื่นนั้น จะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นกอน ภรรยาจึงไมอาจรูไดวาสามีไดนําความตายของตน
ไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการชําระเงินของผูรับประกันภัย เมื่อมีการหยารางกันในภายหลัง เหตุแหง
การหยารางยอมสงผลกระทบตอจิตใจของ คูสมรสดังกลาว อันอาจนํามาซึ่งเหตุแหงการฆาตกรรมได กฎหมาย
จึงควรที่จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑในการปองกันภัยที่อาจเกิดจากสภาพจิตใจที่เรียกวา moral risk หรือหาก
ภรรยามีโอกาสรับรูวาสามีนําเหตุแหงการมรณะในชีวิตของตนไปทําสัญญาประกันชีวิตไว ภรรยาจะสามารถ
ดําเนินการอยางไรตอไปไดบาง สัญญาประกันชีวิตนั้นจะมีผลบังคับตอไปไดหรือไมอยางไร หรือจะแสดง
เจตนาในการใหความยินยอมใหสัญญาประกันชีวิตนั้นยังคงมีผลอยูตอไปหรือสิ้นสุดลง
นอกจากประเด็นปญหาของคูสมรสแลว ยังมีประเด็นปญหาเรื่องของนายจางกับ ลูกจางวา นายจางจะ
สามารถนําชีวิตของลูกจางไปทําประกันชีวิตไดมากนอยเพียงใด ควรมีหลักเกณฑอยางไร เนื่องจากการที่นายจาง
จะเสียประโยชนจากการสูญเสียลูกจางนั้น นายจางจะไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใดแตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ของลูกจาง เปนตน หากเรายึดหลักเรื่องสวนไดเสียเพียงประการ
เดียว ก็อาจจะทําใหเกิดเปนประเด็นปญหาดังฎีกาที่ 64/2516 กลาวคือ นายจางซึ่งเปนผูเอาประกันภัยและเปน
ผูรับประโยชนไดตกลงทําสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุพนักงานขับรถของโจทกไวหลายคน นายเนื่องเปนพนักงาน
ขับรถของโจทกคนหนึ่งที่ไดทําสัญญาประกันภัยไวโดยไดทําบันทึกตกลงใหโจทกเปนผูรับประโยชนตามสัญญา
ประกันภัยฉบับดังกลาว เมื่อนายเนื่องเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา โจทกก็มีสิทธิ
ไดรับเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทในฐานะผูรับประโยชน แตเมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ ซึ่งกําหนด
ไววา จํานวนเงินที่นายจางจะตองจายใหแกลูกจางเปนเงินคาทดแทน และคาทําศพรวมแลวเปนเงินไมเกิน 50,000
บาท และคารถบรรทุกน้ํามันของโจทกที่จะตองเสียหาย (กรณีไมมีประกันภัยรถยนต) จะสูงเกินกวา 50,000
หรือไม หรือหากโจทกมีประกันภัย รถยนตไวแลว ก็จะเทากับวาโจทกไดกําไร 50,000 บาท จากการเสียชีวิต
ของนายเนื่องใชหรือไม หากกรณีเปนดังนี้ สมควรที่กฎหมายจะกําหนดหลักเกณฑใหนายจางจะตองไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางหากจะตองนําชีวิตของลูกจางไปทําประกันชีวิตไวหรือไม ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกัน
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลของลูกจางดวย
นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นปญหาอันสืบเนื่องมาจากคําพิพากษาฎีกาที่ 1366/2509 กลาวคือ โจทกเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการประกันชีวิตนายโอง (นายโองเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรม) โดยโจทกเปนผูเสีย
เบี้ยประกันภัย ซึ่งศาลไดวินิจฉัยหลักสวนไดเสียไวเพียงวา “โจทกไมมีความสัมพันธกับนายโองในทางญาติแต
อยางใด” จากคําพิพากษาดังกลาวอาจทําใหเกิดการตีความตอไปไดวา โจทกไมไดเปนผูมีสวนไดเสียใน
ชีวิตของนายโองเนื่องจากมิไดเปนญาติกัน แตหากมีความสัมพันธทางเครือญาติกันแลวสัญญาประกันภัยก็ยอม
ใชได แตจะมีการลําดับญาติกันกี่ลําดับชั้นเพียงใด และหากเปนญาติควรจะใชหลักการใหความยินยอมดวย
หรือไมเพียงใด เมื่อพิจารณากฎหมายของบางประเทศนอกจากจะมีการใชหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียอัน
อาจเอาประกันภัยแลว ยังมีการใชหลักเกณฑการใหความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นอีกดวย ทั้งนี้
เพื่อเปนการขยายตลาดธุรกิจประกันชีวิตใหมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้นไดอีกดวย อันจะสงผลดีตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
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จากปญหาทางกฎหมายดังกลาวผูเขียนจึงเห็นควรนําประเด็นเรื่องการใหความยินยอมในการทําประกัน
ชีวิตบุคคลอื่น วามีหลักเกณฑ วิธีการอยางไร และผลของการใหความยินยอมหรือไมไดรับการยินยอมในการทํา
ประกันชีวิตบุคคลอื่น เพื่อที่จะไดเสนอแนะ แกไขใหกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใหความยินยอมในการประกันชีวิตบุคคล
อื่น
2. เพื่อศึกษาหลักเกณฑของกฎหมายไทยและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใหความยินยอมใน
การประกันชีวิตบุคคลอื่น
3. เพื่อศึกษาปญหากฎหมายเกี่ยวกับการใหความยินยอมในประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะเกี่ยวกับใหความยินยอมในการประกันชีวิตบุคคลอื่นมาบังคับใชใน
ประเทศไทย

3. ขอบเขตการวิจัย
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิ เคราะหห ลักเกณฑของกฎหมายเกี่ยวกับการใหความยินยอมในการทํา
ประกันชีวิตบุคคลอื่น รวมทั้งศึกษา รูปแบบและวิธีการในการใหความยินยอม โดยการศึกษานี้จะทําการวิเคราะห
จากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งจะทําการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศ

4. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยนี้ กระทําโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาเอกสาร
ตางๆ เชน กฎหมาย ตํารา วิทยานิพนธ และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑเรื่องการใหความ
ยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลคลอื่น ทั้งที่เปนเอกสารภาษาไทยและตางประเทศ รวมถึงการคนควาขอมูล
ทาง Internet สําหรับการศึกษาจะใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาขอดี ขอเสีย และแนวทางที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย

5. ผลการศึกษา
จากการศึกษาหลักเกณฑเรื่องการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทยนั้นพบวา ประเทศไทยมิไดมี
การบัญญัติหลักเกณฑการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นไวอยางชัดเจนวา บุคคลสามารถทําประกันชีวิตบุคคลอื่นได
หากมีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลนั้นเชนบางประเทศ ในการทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทย
ปจจุบันใชหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย เพียงประการเดียวตามที่บัญญัติไวในมาตรา 863 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่กฎหมายมิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดแจงวาบุคคลใดมีสวนไดเสีย
ในชีวิตบุคคลอื่นอันอาจนําไปทําสัญญาประกันชีวิตไดนั้น ก็ตองอาศัยหลักเกณฑเรื่องการตีความการอางอิงหลัก
กฎหมายตางประเทศวาใครมีสวนไดเสีย ในชีวิตใครบาง และเมื่อมีสวนไดเสียแลวก็สามารถนําชีวิตของเขา
ไปทําสัญญาประกันชีวิตไดโดยมิจําตองไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเปนเจาของชีวิต เมื่อเจาของชีวิตที่ถูกนํา
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ชีวิตไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการประกันชีวิตไมทราบหรือรูเห็นในการนําชีวิตตนเองไปกําหนดเปนเงื่อนไขใน
การประกันชีวิต ยอมเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตของบุคคลนั้น และยังอาจทําใหบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียใน
ชีวิตของเขาแสวงหาประโยชนอันมิควรไดจากชีวิตของบุคคลที่สามได ดังนั้น ในการประกันชีวิตบุคคลอื่น ผูเขียนจึง
เห็นวา ควรใชหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยและหลักเกณฑเรื่องการใหความยินยอมในการทําประกัน
ชีวิตบุคคลอื่นควบคูกนั ไปทั้งสองหลักเกณฑ เนื่องจากหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียถือเปนหลักเกณฑที่สําคัญใน
การทําสัญญาประกันชีวิตเนื่องจากเปนการปองกันมิใหบุคคลแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากชีวิตมนุษยได และ
หากบุคคลไมมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยแลวก็จะทําใหสัญญาประกันชีวิตนั้นกลายเปนการพนันขันตอได
ในการทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทยโดยอาศัยหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียเพียง
ประการเดียวนั้นเห็นวายังไมเปนการเพียงพอในการที่จะปองกันปญหาที่เกิดจากการฆาตกรรมเพื่อหวังเงิน
ประกันและปญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตของบุคคลที่สามในประเทศไทย เนื่องจากการผูเอาประกันได
นําชีวิตของบุคคลที่สามซึ่งตนมีสวนไดเสียไปทําสัญญาประกันชีวิต โดยมิไดรับความยินยอมจากเจาของชีวิตถือ
เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น และในการนําชีวิตของบุคคลที่สามไปทําสัญญาประกันชีวิตโดยที่
บุคคลที่สามมิไดรูเห็นดวย อาจจะเปนการเปดโอกาสใหบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในชีวิตของบุคคลที่สามนําชีวิต
ของบุคคลที่สามแสวงหาผลประโยชนจากชีวิตของเขาได อันนําไปสูปญหาอาชญากรรมไดอีกดวย
จากการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการใหความยินยอมในการนําชีวิตของบุคคลอื่นไปทําสัญญาประกันชีวิต
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา
1. รูปแบบหรือวิธีการในการใหความยินยอมนั้นจะเปนการใหความยินยอมในลักษณะที่ชัดแจง โดยการ
กําหนดวาจะตองทําเปนหนังสือ (writing) ทั้งนี้ เพื่อเปนการชวยปองกันปญหาเรื่องภาระการพิสูจนวาบุคคลที่
สามนั้นไดใหความยินยอมในการนําชีวิตของตนเองไปทําสัญญาประกันชีวิตหรือไม
2 .สําหรับระยะเวลาในการใหความยินยอมนั้น กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐ Mississippi กําหนดวาจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลผูถูกเอาประกันชีวิต
ในเวลาที่ทําสัญญานั้น หรือรัฐ Washington State กําหนดวากรณีที่นายจางทําประกันชีวิตใหแกลูกจาง
นายจางจะตอ งบอกกลาวแกลูกจางกอนทําประกันชีวิตนั้น
3. สําหรับบุคคลผูมีสิทธิในการใหความยินยอมนั้น สหรัฐอเมริกาไดวางหลักไววา บุคคลซึ่งมีสิทธิ
ในการใหความยินยอมนั้น ก็คือเจาของชีวิตซึ่งจะถูกนําเอาชีวิตไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินของผูรับ
ประกันภัย ในกรณีที่เปนผูเยาว กฎหมายก็จะกําหนดใหเปนอํานาจของผูปกครองหรือผูใชอํานาจปกครอง
เปนบุคคลซึ่งมีสิทธิ ในการนําชีวิตของบุคคลที่สามไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการทําสัญญาประกันชีวิตได
4. ผลตามกฎหมายของการไมไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งถูกนําเอาชีวิตไปกําหนดเปนเงื่อนไขใน
การจายเงิน คือ บางประเทศกําหนดใหผลของกฎหมายเปนเพียงสัญญาประกันชีวิตนั้นไมสมบูรณ เชน
รัฐ Mississippi หรือตกเปนโมฆะ เชน รัฐ South Carolina

6. บทสรุปและขอเสนอแนะ
การประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทย ปจจุบันยังคงใชหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียในเหตุที่เอา
ประกันภัยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 863 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย ซึ่งผูเขียนเห็นวา
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กฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันไมนาจะเพียงพอกับสภาวะการณทางสังคมในปจจุบัน ทั้งยังเปนการปดกั้น
การพัฒนากฎหมายประกันชีวิตในประเทศไทย เพื่อเปนการแกไขขอขัดของในทางปฏิบัติและสนับสนุนใหธุรกิจประกัน
ชีวิตในประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา ควรที่จะมีการกําหนดหลักเกณฑในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นใหมี
ความชัดเจน เพื่อที่ผูรับประกันภัยจะไดมีความเชื่อมั่นและรูสึกวามีหลักประกันใหกับผูรับประกันภัยวา ในการทํา
ประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้น ไดมีการใหความยินยอมโดยชัดแจงเปนหนังสือจากบุคคลซึ่งจะถูกนําเอาชีวิตมาทํา
ประกันชีวิต โดยผูรับประกันภัยจักไดไมตองกังวลถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ทั้งเปนการสนับสนุน
และเปนการขยายชองทางในการที่จะขยายธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยดวย แนวทางเกี่ยวกับการให
ความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทยควรจะมีดังนี้
1. แนวทางการใหความยินยอมในการประกันชีวิตบุคคลอื่น
รัฐควรที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลที่สามไวเชน
กฎหมายของตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปนการรับรองคุมครองสิทธิของบุคคลที่สามวา ชีวิตของบุคคลที่สามนั้นจะ
ไมถูกบุคคล ซึ่งมีสวนไดเสียในชีวิตของเขานําชีวิตของเขาไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินตามสัญญา
ประกันชีวิตเมื่อเกิดความมรณะขึ้นกับบุคคลที่สาม โดยที่บุคคลที่สามมิไดมีโอกาสรับรูหรือไดใหความยินยอม
ในการนําชีวิตของตนไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการทําสัญญาประกันชีวิต
ถึงแมวาในปจจุบัน กฎหมายของประเทศไทยจะมีการกําหนดหลักเกณฑการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นวา
สามารถกระทําไดหากบุคคลนั้นมีสวนไดเสียในชีวิตที่ตนนําไปทําประกันแตก็มิไดมีการบัญญัติไวอยางชัด
แจง แตประการใด และการกําหนดเงื่อนไขในลักษณะอาศัยหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียเพียงประการเดียวก็ยังไม
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิตหากบุคคลที่สามนั้นถึงแกความตาย
เพราะการที่กฎหมายกําหนดวา หากผูรับประโยชนฆาบุคคลซึ่งทําประกันชีวิตไว ผูรับประโยชนจะไมมี
สิทธิไดรับเงินจาก ผูรับประกันภัยนั้น เปนการกําหนดกฎหมายในลักษณะที่เปนการแกไขปญหาเมื่อเกิดความ
เสียหายแลว มิไดเปนไป ในลักษณะปองกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นก็ตาม
ดังนั้น รัฐควรจะกําหนดหลักเกณฑเรื่องการใหความยินยอมการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทย
ไววาจะตองใหความยินยอมกันเปนหนังสือ โดยมีการลงลายมือชื่อของบุคคลซึ่งเปนผูใหความยินยอมในการนําชีวิต
ของตนเองไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินของผูรับประกันภัย หรือลงลายมือชื่อของบุคคล ซึ่งตามกฎหมาย
ใหอํานาจ ในการที่จะกระทําการแทนบุคคลอื่นได เชน ผูเยาว เปนตน
2. แนวทางเรื่องเวลาในการใหความยินยอมการทําประกันชีวิตบุคคลอื่น
เรื่องระยะเวลาในการใหความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้น ควรที่จะใชหลักเกณฑเดียวกัน
กับเรื่องสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได หมายความวา ผูเอาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากบุคคลที่สามขณะที่ทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลที่สาม
3. ปญหาเกี่ยวกับบุคคลผูมีสิทธิใหความยินยอมในการทําประกันชีวติ บุคคลอื่น
แมบุคคลจะมีอิสระในการแสดงเจตนาเพื่อเขาทําสัญญา โดยอาศัยทฤษฎีเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญา
และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา ก็มิไดหมายความวาบุคคลจะมีเสรีภาพในการแสดงเจตนา
เพื่อใหเกิดผล ทางกฎหมายโดยสามารถที่จะเคลื่อนไหวสิทธิไดทุกประการอยางไมมีขอจํากัด ในการทําสัญญา
ประกันชีวิตบุคคลที่สามโดยที่บุคคลที่สามมิไดมีสวนรูเห็นหรือใหความยินยอมในการนําชีวิตของตนไปกําหนด
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เปนเงื่อนไขในการจายเงินของ ผูรับประกันภัยเมื่อเกิดความมรณะขึ้นกับตน ถือไดวาเปนการทําสัญญาประกัน
ชีวิตบุคคลอื่น อันมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลที่ถูกนําชีวิตไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินของผูรับ
ประกันภัยเมื่อเกิดความมรณะขึ้นกับตน ดังนั้น การทํานิติกรรมใด ๆ ที่มผี ลกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่นยอม
ไมเกิดผลในทางกฎหมาย เมื่อไมมีการเคลื่อนไหวสิทธิจะตองมีการคํานึงถึงหลักเกณฑที่วา “ความปลอดภัย
ของประชาชนเปนกฎหมายสูงสุด” (salus populi suprema lex) (พวงผกา บุญโสภาคย, 2539) ดังนั้น การทํา
สัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทยจึงควรจะกําหนดหลักเกณฑการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นไวอยาง
ชัดเจนเชนกฎหมายของตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องเสรีภาพ ในการแสดงเจตนาและ
ความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา รวมถึงหลักเกณฑเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคลดวย
4. แนวทางของผลทางกฎหมายกรณีไมไดรับความยินยอมในการทําประกันชีวิตบุคคลอื่น
จากการศึกษาหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศแลว ผูเขียนเห็นวา สวนใหญแลวจะกําหนดใหผลทาง
กฎหมายนั้นตกเปนโมฆะ ซึ่งหากพิจารณาตามหลักเกณฑเรื่องการมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว
กฎหมายของประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑไวเพียงวา หากผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัย
แลว สัญญาประกันภัยนั้นยอมไมมีผลผูกพันคูสัญญาแตอยางใด
เมื่อพิจารณาผลทางกฎหมายตามหลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยและหลักเกณฑเรื่อง
หนาที่ในการเปดเผยขอความจริงแลว ผูเขียนเห็นวา หากผูเอาประกันภัยนําชีวิตของบุคคลที่สามซึ่งตนมีสวน
ไดเสียไปทําสัญญาประกันชีวิต ผูนั้นจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลที่สามในการที่จะนําชีวิต
ของบุคคลที่สามไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการจายเงินเมื่อบุคคลที่สามเสียชีวิตลง จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของ
กฎหมาย 2 ประการ คือ หลักเกณฑเรื่องสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย ซึ่งก็คือ ผูเอาประกันภัยจะตองมี
สวนไดเสีย ในชีวิตของบุคคลที่สามในขณะที่ทําสัญญา และจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลที่
สามดวย หากขาดขอใดขอหนึ่งไป ผูเขียนเห็นวา ควรจะใหผลทางกฎหมายตกเปน “โมฆะ” เนื่องจาก
เงื่อนไขดังกลาวถือเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่นในการที่จะปองกันมิใหมีการ
แสวงหาประโยชนจากชีวิตของบุคคลอื่นได ซึ่งโดยปกติแลวหากไมมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัยแลว
ผลทางกฎหมายก็คือ สัญญาดังกลาวไมมีผลผูกพันคูสัญญาและหากไมไดรับความยินยอมหรือขาดขอใด
ขอหนึ่งไปมันก็เปรียบเสมือนวาสัญญานั้นไมสมบูรณอยูในตัว หากกําหนดใหสัญญาที่ไมสมบูรณนี้มีผลเปน
โมฆียะ สัญญาดังกลาวอาจจะสมบูรณในอนาคตได หรือหากมิไดมีการบอกลางแลวสัญ ญาที่ไมสมบูร ณ
ดั งกลาวเมื่อ พนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวก็จะทําใหสัญญาที่ไมสมบูรณมีผลสมบูรณ ตามกฎหมายได
ซึ่งคงจะไมเปนธรรมแกบุคคลทีส่ ามอยางแนแท
ในการทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลที่สาม ถือเปนการทํานิติกรรม ที่มีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น
รัฐจะตองมีการคํานึงถึงหลักเกณฑที่วา “ความปลอดภัยของประชาชนเปนกฎหมายสูงสุด” (salus populi
suprema lex) (พวงผกา บุญโสภาคย, 2539) ดังนั้น การทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่นในประเทศไทย
จึงตองกําหนดหลักเกณฑใหสอดคลองกับทฤษฎีเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธิใน
การแสดงเจตนา รวมทั้งหลักเกณฑเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวย เมื่อรัฐจะอนุญาตใหนําชีวิตของบุคคลที่
สามไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการประกันชีวิตได ก็ควรที่จะใหความสําคัญกับชีวิตของบุคคลที่สามเขาดวย
ดวยการเพิ่มมาตรการในการปองกันการแสวงหาประโยชนจากชีวิตของบุคคลที่สาม โดยกําหนดใหบุคคลที่
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สามตองใหความยินยอมเปนหนังสือวา ยินยอมใหผูเอาประกันภัยนําชีวิตของบุคคลที่สามไปกําหนดเปน
เงื่อนไขในการทําสัญญาประกันชีวิตบุคคลอื่นได หากขาดหลักเกณฑขอนี้เสียแลว มาตรการในการปองกัน
การแสวงหาประโยชนจากชีวิตบุคคลอื่นยอมเกิดขึ้น และผลกระทบที่ตามมาก็คือ การฆาตกรรม เพื่อหวังเงิน
ประกันชีวิต ดังนั้น ผลทางกฎหมายจึงควรกําหนดใหชัดเจนวาตกเปนโมฆะ มิใชกําหนดแคเพียงสัญญาไมมีผล
ผูกพันคูสัญญาหรือเปนโมฆียะ
ในภาพรวมของการเสนอแนะเรื่องการทําประกันชีวิตบุคคลอื่นนั้น ผูเขียนเห็นวา ควรที่จะตองมีการแกไข
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการเพิ่มเติมขอความเปนวรรคสอง
แหงมาตรา 899 วา “ภายใตบทบัญญัติมาตรา 863 ในกรณีที่เปนการประกันชีวิตบุคคลที่สามซึ่งมิใชคูสัญญา
ในสัญญาประกันชีวิตนั้น ผูเอาประกันภัยจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบุคคลที่สามกอนที่จะเกิดสัญญา
ประกันชีวิตนั้น มิฉะนั้นสัญญาประกันชีวิตยอมตกเปนโมฆะ”

7. รายการอางอิง
พวงผกา บุญโสภาคย, 2539. คําบรรยายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ.
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สานิต กระตายทอง
เจาพนักงานพิทักษทรัพย กองบังคับคดีลม ละลาย 3 กรมบังคับคดี
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บทคัดยอ
กฎหมายฟนฟูกิจการเปนกฎหมายที่วาดวยการแกไขปญหาทางการเงินของลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไมวาจะ
กิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญประสบปญหายุงยากทางการเงินแลว ยอมชอบที่จะเลือกใชกฎหมายฟนฟูกิจการ
เปนทางเลือกในการแกไขปญหาทางการเงินของตนได
การศึกษา ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ : ศึกษากรณีลูกหนี้ผูประกอบกิจการราย
เดียวและกิจการหางหุนสวน เปนการศึกษาใหทราบถึงกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียว
และกิจการหางหุนสวนของตางประเทศ เปรียบเทียบกับกฎหมายฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 ของไทย จากการศึกษาพบวา กฎหมายฟนฟูกิจการของตางประเทศใหโอกาสลูกหนี้ไมวาจะ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหากประกอบการคาขายหรือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลว ยอมสามารถ
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได โดยไมคํานึงถึงขนาดของกิจการหรือโครงสรางทางกฎหมายของลูกหนี้ สวน
กฎหมายฟนฟูกิจการตามกฎหมายไทยนั้นใหสิทธิลูกหนี้บางประเภทเทานั้นที่สามารถเขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการได อันไดแก ลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา 90/1 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ดังนั้นผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวนจึงไมใชลูกหนี้ตามคํานิยามแหงบทบัญญัติดังกลาว หากลูกหนี้ผูประกอบการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวนประสบปญหาทางการเงินก็ไมอาจใชประโยชนจากกฎหมายฟนฟูกิจการได ทั้งที่ปจจุบันกิจการทั้ง
สองประเภทนี้มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก หากปลอยใหกิจการทั้งสอง
ประเภทนี้ตองลมละลายปดกิจการลง โดยไมมีมาตรการทางกฎหมายฟนฟูกิจการเขามาชวยแกไขเยียวยาอยาง
เหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมนอยกวาการที่กิจการขนาดใหญตอง
ลมละลายเชนกัน อีกทั้งหากลูกหนี้ผูประกอบการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนจะเลือกใชการปรับโครงสราง
หนี้ดวยความสมัครใจเพื่อเปนการลดคาใชจายและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอตกลงการปรับโครงสรางหนี้
ดังกลาวก็เปนเพียงการอาศัยความตกลงระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ทั้งหลายดวยความสมัครใจ (Voluntary
Composition) จึงไมมีกระบวนการแชแข็ง(Freeze)ตามกฎหมายที่หามเจาหนี้ทั้งหลายฟองรองบังคับคดี เมื่อไมมี
ความคุมครองทางกฎหมาย โอกาสที่จะละเมิดขอตกลงยอมเกิดขึ้นไดงาย ทําใหขาดประสิทธิภาพในการฟนฟู
กิจการลูกหนี้
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ดังนั้นเพื่อใหการฟนฟูกิจการลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจและสังคม งานวิจัยฉบับนี้จึงมีขอเสนอแนะให 1. แกไขนิยามของคําวา
ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/1แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 จากคําวา “ลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด
บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง” เปนคําวา “ลูกหนี้ผูประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ” 2. แกไขเงื่อนไขการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ จากการมีหนี้สินลนพนตัว
เปนการไมสามารถที่จะชําระหนี้ไดหรือขาดสภาพคลองเปนการชั่วคราว 3. ยกเลิกเงื่อนไขที่ลูกหนี้ตองมีหนี้สิน
เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 4. กําหนดใหการปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจมีมาตรการพักบังคับ
ชําระหนี้ (Automatic Stay)

คําสําคัญ : ฟนฟูกิจการ กิจการรายเดียว หางหุนสวน
ABSTRACT
The Rehabilitation Law is the law on the financial solution for debtors, who are engaged in a business,
regardless of whether it is of a small or large size, that encounters financial troubles.
This study of the legal problems in the rehabilitation of the business of the debtors who are engaged in a
business of the sole-proprietorship or partnership business nature in foreign countries in comparison with the
one in the rehabilitation law under the Thai Bankruptcy Act, B.E. 2483. The conclusion of this study is that the
business rehabilitation law in foreign countries offers the opportunity for debtors, regardless of their being
natural or juristic persons, who are engaged in the commercial business or economic activities to enter into a
business rehabilitation process regardless of the sizes and legal structures of their businesses. Whereas, the
business rehabilitation under the Thai law offers the opportunity to only certain categories of debtors to enter
into the business rehabilitation process, viz, those who are limited company, a public limited company or other
juristic persons as specified in the ministerial regulations under Section 90/1 of the Bankruptcy Act, B.E. 2483.
Consequently, the sole-proprietorship or partnership businesses are not debtors under the definition of such
Act. Thus, if the debtors, who are engaged in a business of the sole-proprietorship or partnership business
nature encounter a financial trouble, they will not be entitled to benefit from the business rehabilitation law,
notwithstanding the fact that these two types of businesses are of great importance for the economy of
Thailand. If they are let down to go bankrupt and get closed down without recourse to appropriate rehabilitation
legal measures, the overall economy of the country would not be less adversely affected than the bankruptcy of
large enterprises. Besides, if the debtors of sole proprietorship or partnership business nature voluntarily opt for
the debt restructuring so as to minimize the expenses and for convenience and expeditiousness, the arrangement
for such debt restructuring will merely be based on the voluntary agreement between the debtors and creditors
with voluntary composition. Hence, there will not be the freeze process under the law that bars the creditors
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from the litigation and execution of the case. Failing a legal protection, the chance for a breach of contract will
be highly probable, which entails an inefficaciousness of the rehabilitation of the business of the debtors.
Consequently, with a view to ensuring the efficiency of the rehabilitation of the business of the debtors
and its benefits to the economic an social system, this study recommends as follows:1. To amend the definition
of the debtors under Section 90/1 of the Bankruptcy Act, B.E. 2483, from “the debtors who is a limited
company, a public limited company or other juristic persons as provided in the ministerial regulations” to read
“debtors who are engaged in commercial business or economic activities”. 2. To amend the conditions for the
entry into the process of the business rehabilitation from the “insolvency” to “temporary inability to perform or
illiquidity”. 3. To repeal the prerequisite that the debtors must be indebted in the amount of not less than 10
million baht. 4. To provide for the automatic stay in the voluntary debt restructuring.

KEYWORDS: Rehabilitation, Sole proprietorship, Partnership
1. ความสําคัญของปญหา
กฎหมายฟนฟูกิจการเปนกฎหมายวาดวยการแกไขปญหาความยุงยากทางการเงินของลูกหนี้ เปน
มาตรการที่นํามาใชเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาสูการชําระบัญชีโดยการบังคับหรือการเขาสูกระบวนการลมละลายโดย
ไมจําเปน(วิศิษฐ วิศิษฐสรอรรถ, 2546: 15) และถือไดวาเปนรูปแบบของการแกไขปญหาดานการพาณิชยหรือ
ดานเศรษฐกิจของประเทศอยางหนึ่ง(วิชา มหาคุณ, 2550: 31) สําหรับประเทศไทยไดบัญญัติกฎหมายฟนฟูกิจการ
ไวในหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 หากลูกหนี้มีสถานะทางกฎหมายเปนบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด มีหนี้สินลนพนตัวจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท หากมีเหตุอันสมควร
และชองทางที่จะฟนฟูกิจการแลว 1ยอมชอบที่จะใชกฎหมายฟนฟูกิจการเพื่อแกไขปญหาทางการเงินของตนได
แตเนื่องจากปจจุบันการดําเนินธุรกิจไดมีรูปแบบการจัดตั้งกิจการหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนอกจากบริษัทจํากัดและ
บริษัทมหาชนจํากัดแลว ยังมีในรูปแบบของกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน ซึ่งมีอยูในระบบเศรษฐกิจ
จํานวนมาก หากลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนประสบปญหาทางการเงิน ก็ไมอาจใช
ประโยชนจากกฎหมายฟนฟูกิจการได เพราะกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนไมถือเปนลูกหนี้ตามคํานิยาม
แหงบทบัญญัติตามกฎหมาย2 ที่อาจจะเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได ทําใหลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวนตองแกไขปญหาทางการเงินของตนโดยลําพัง ซึ่งอาจจะไมประสบผลสําเร็จ เพราะไมมีมาตรการทาง
กฎหมายฟนฟูกิจการมาประกอบ จนสุดทายตองลมละลายปดกิจการลง สงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
เปนอยางมาก เพราะการลมละลายของบุคคลอาจลุกลามทําใหสถาบันการเงินโดยรวมลมละลายไดโดยงาย
1

พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/3 บัญญัติวา “เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถามีเหตุ
อันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/4 อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการได”.
2
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/1 บัญญัติวา "ลูกหนี้" หมายความวา ลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”.
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อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซหรืออาจเกิดทฤษฎีโดมิโน (Dominoism) ตอระบบเศรษฐกิจหรือสถาบันทาง
เศรษฐกิจ (ภูมิ โชคเหมาะและคณะ, ม.ป.ป.: 36) ตรรกในทางเศรษฐศาสตร คือวากิจการควรไดรับการฟนฟู
ถามูลคาของบริษัทจากการฟนฟูกิจการมีมูลคาสูงกวาการปดกิจการ(Liquidation) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
ศาลลมละลายกลาง, 2545: 14)

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาถึงความเปนมา และความสําคัญของปญหา เกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน
2.2 เพื่อศึกษาถึงความหมายและความสําคัญรวมทั้งแนวคิดกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ผูประกอบ
กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน
2.3 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ผูประกอบ
กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน ตามกฎหมายตางประเทศบางประเทศรวมทั้งกฎหมายไทย
2.4 เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงปญหาอันเกิดจากขอจํากัดของหลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขการเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 รวมทั้งวิเคราะหถึงมาตรการการปรับ
โครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจของกฎหมายตางประเทศบางประเทศและกฎหมายไทย
2.5 เพื่อศึกษาคนหาแนวทางในการแกไขขอบกพรองของกฎหมายไทยที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ปจจุบัน

3. กฎหมายฟน ฟูกิจการของลูกหนี้ผปู ระกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนของ
ตางประเทศและของไทย
ฟนฟูกิจการลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนของตางประเทศและของไทยมี
หลักการและรายละเอียดที่เหมือนและแตกตางกันดังนี้
3.1 กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา
การฟนฟูกิจการถือเปนแนวความคิดหลักในการบัญญัติกฎหมายลมละลายของสหรัฐอเมริกา ดังนั้น
บทบัญญัติในกฎหมายจึงมีลักษณะเอื้ออํานวยและใหโอกาสลูกหนี้ในการเริ่มตนชีวิตใหม แนวทางการฟนฟู
กิจการลูกหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตมีการบังคับใชไดมีการแกไขปรับปรุงหลายครั้ง กระบวนการฟนฟู
กิจการลูกหนี้ (Reorganization) เปนบทบัญญัติภายใต Chapter 11 แหงบทบัญญัติของ Bankruptcy Code การเริ่ม
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหนี้นั้นสามารถเริ่มกระบวนการตอศาลไดทั้งโดยความสมัครใจของลูกหนี้
(Voluntary Petition) และโดยเจาหนี้เพื่อบังคับกับลูกหนี้ โดยลูกหนี้ไมสมัครใจ (Involuntary Petition) โดยบุคคล
ที่อาจเขาสูกระบวนการชําระบัญชีตาม Chapter 7 ไดแก บุคคลธรรมดา หางหุนสวนและบริษัทจํากัด โดยไม
รวมถึงธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย ซึ่งอยูภายใตกฎหมายเฉพาะของแตละมลรัฐ และไมรวมถึง
นายหนาคาหลักทรัพย(Stockbroker) และนายหนาสินคาเกษตรลวงหนา (Commodity Broker) การยื่นคํารองขอ
ฟนฟูกิจการนั้น อาจกระทําโดยลูกหนี้ตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเรียกวาการยื่นคํารองขอดวยความสมัครใจ
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(Voluntary Petition) หรืออาจกระทําโดยเจาหนี้ ซึง่ เรียกวาการยื่นคํารองขอโดยไมสมัครใจ (Involuntary Petition)
หากเปนการยื่นคํารองขอโดยลูกหนี้ ศาลจะมีคําสั่งตามที่รองขอทันที (order for relief) โดยไมจําตองไตสวน
สถานะการเงินของลูกหนี้เสียกอนเพราะถือวาลูกหนี้ทราบดีถึงสถานะการเงินของตนวาไมมีความสามารถชําระ
หนี้ ที่ถึงกําหนดชําระแกเจาหนี้ได แตหนี้ดังกลาวไมรวมถึงหนี้ที่มีขอโตแยงโดยสุจริต (the debtor is generally
not paying such debtor’s debts as such debts become due unless such debts are the subject of a bona fide
dispute) อยางไรก็ตามหากเปนการยื่นคํารองขอโดยเจาหนี้แลว จะตองมีการไตสวนเสียกอนโดยที่ศาลจะมีคําสั่ง
ใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ หากปรากฏขอเท็จจริงวาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ที่ถึงกําหนดได หรือ
ในชวง 120 วัน กอนเจาหนี้ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ ไดมีการยึดทรัพยของลูกหนี้ทั้งหมดหรือมีการแตงตั้ง
บุคคลเขาควบคุมดูแลทรัพยสินของลูกหนี้แลว
3.2 กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศอังกฤษ
สําหรับของประเทศอังกฤษ การฟนฟูกิจการหรือคําสั่งจัดการทรัพยสิน (Administration Order) เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นครั้งแรกภายใต Insolvency Act 1985 ตามขอเสนอของ Cork Committee ซึ่งเปนคณะทํางาน
แกไขกฎหมาย Insolvency Act การจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ บัญญัติไวใน Insolvency Act 1986 เพื่อฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล ยกเวนบริษัทประกันภัย อาจเริ่มตนโดยลูกหนี้รองขอปฎิบัติตามขอตกลงชําระ
หนี้ตอศาลดวยความสมัครใจ (Voluntary Arrangement) หรือเจาหนี้หรือหนวยงานที่กํากับดูแลลูกหนี้
(Self – Regulation Organization) วาลูกหนี้อยูในสภาวะที่ไมสามารถชําระหนี้ไดหรือมีความเปนไปไดวาลูกหนี้
ไมสามารถชําระหนี้ได โดยทางปฏิบัติจะมีการแนบรายงานและความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระไปพรอมกับคําขอ
ฟนฟูกิจการ เพื่อใหศาลทราบถึงสถานะของลูกหนี้เกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน ตลอดจนผลกําไรขาดทุน และขอมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมูลเหตุแหงการขอใหฟนฟูกิจการคือ ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้หรือมีแนวโนมวาจะไม
สามารถชําระหนี้ได (a company is or is likely to become unable to pay its debts) โดยกฎหมายใหถือวาลูกหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ได ก็ตอเมื่อผูรองไดพิสูจนใหเห็นเปนที่พอใจแกศาลวาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้เมื่อถึง
กําหนดชําระหนี้ (unable to pay its debts as they fall due)
3.3 กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติกฎหมายวาดวยกิจการที่ประสบปญหาทางการเงิน (Droit des Enterprises en
Difficulté) ซึ่งเปนกฎหมายในระดับบทบัญญัติ (Loi)3 จํานวน 3 ฉบับ ตอมาไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมาย
พาณิชย (Code de Commerce) ครั้งใหญ และไดมีการนําเอาบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสามฉบับขางตนมา
กําหนดรวมไวในประมวลกฎหมายพาณิชยฉบับปรับปรุงใหม โดยกําหนดไวในบรรพ 6 วาดวยปญหาทาง
การเงินของกิจการ (Livre Sixième me des Difficultés des Enterprises) และจัดหมวดหมูใหม ตลอดจนแกไขเลข
มาตราใหมทั้งหมด บทบัญญัติของกฎหมายประเทศฝรั่งเศสในเรื่องการฟนฟูกิจการที่ประสบปญหาทางการเงิน
นั้นใชบังคับเฉพาะกับกิจการของบุคคลบางประเภทเทานั้น คือ 1.ผูประกอบการคาขาย 2.ชางฝมือ 3.เกษตรกร
4.นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดยบุคคลทั้ง 4 ประเภทดังกลาวนี้ บุคคล 3 ประเภทแรกเปนบุคคลธรรมดา
ที่เปนนิติบุคคลจึงมีเฉพาะแตนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนเทานั้น ฉะนั้น ตามกฎหมายฝรั่งเศส กิจการของบุคคล
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เทียบไดกับกฎหมายในลําดับพระราชบัญญัติของประเทศไทย.
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ธรรมดาทั้ง 3 ประเภทขางตนสามารถรองขอใหมีการฟนฟูกิจการไดโดยไมจํากัดวาตองเปนกิจการที่เปนของนิติ
บุคคลเทานั้น หากลูกหนี้กลายเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวคือตกเปนผูที่ไมสามารถชําระหนี้ได (cessation de paiement)
ดวยสินทรัพยที่สามารถนํามาชําระหนี้โดยทันทีไดแลว ลูกหนี้มีหนาที่จะตองรองขอตอศาลใหมีคําสั่งดําเนินการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว นอกจากลูกหนี้แลวผูที่มีสิทธิรองขอตอ
ศาลใหมีคําสั่งดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ยังประกอบไปดวย เจาหนี้ พนักงานอัยการ และศาลเอง
สามารถสั่งใหมีการฟนฟูกิจการลูกหนี้ไดโดยไมตองมีผูรองขอโดยคณะกรรมการรวมระหวางผูบริหารและ
พนักงานสามารถแจงใหประธานศาลหรือพนักงานอัยการทราบถึงกิจการลูกหนี้อยูในภาวะมีหนี้สินลนพนตัวได
3.4 กฎหมายฟนฟูกิจการของตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวย
กฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL)
การฟนฟูกิจการเปนขั้นตอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ หรือหากไมสามารถชวยเหลือลูกหนี้ได
ก็ชวยเหลือธุรกิจ โดยการฟนฟูกิจการอาจทําไดหลายรูปแบบและอาจมีการปรับเปลี่ยนลักษณะไปไดตาม
แนวความคิด การยอมรับและการใชงานไดมากกวากรณีของการชําระบัญชี เพื่อใหงายตอความเขาใจ คําวา “ฟนฟู
กิจการ” ที่ไดใชในแนวทางฯ นี้เปนคําที่มีความหมายกวางที่หมายถึงลักษณะของการดําเนินการแบบตางๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงคในทายที่สุดเพื่อใหลูกหนี้สามารถที่จะเอาชนะปญหาทางดานการเงินของตนและสามารถดําเนิน
ธุรกิจไปไดอยางเปนปกติ ถึงแมวาในบางกรณี การดําเนินการจะรวมถึงการลดขอบเขตของธุรกิจลง การขาย
ใหแกอีกบริษัทหนึ่งในลักษณะที่ธุรกิจยังคงดําเนินอยูตอไป หรือการชําระบัญชีในทายที่สุด ประเด็นเริ่มตนที่
สําคัญอันหนึ่ง ในการรางกฎหมายลมละลายไดเนนหนักไปที่ลูกหนี้ที่ดาํ เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยระบุวา
กฎหมายลมละลายควรเนนหนักไปที่การทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งของนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา โดยไม
คํานึงถึงโครงสรางทางกฎหมายที่รองรับการทํากิจกรรมเหลานั้น และไมวากิจกรรมนั้นจะไดทําไปเพื่อผลกําไร
หรือไม สวนมาตรฐานที่ใชแพรหลายสําหรับการเริ่มตนดําเนินกระบวนการลมละลายไดแก สิ่งที่เรียกกัน
หลากหลายวาเปนเกณฑทดสอบดวยสภาพคลอง กระแสเงินสด หรือการหยุดชําระหนี้เปนการทั่วไป เกณฑที่วา
นี้กําหนดไววา ลูกหนี้ไดหยุดชําระเงินเปนการทั่วไป และจะไมมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชําระหนี้ในทางปกติ
การคาที่มีอยูของตนเมื่อถึงกําหนดชําระได เกณฑทดสอบดวยงบดุลและลูกหนี้ใกลที่จะมีหนี้สินลนพนตัว (การ
ขาดสภาพคลองที่นาจะมีขึ้น) แตกลาวโดยสรุป UNCITRAL ไดเสนอแนะวากฎหมายฟนฟูกิจการควรระบุใหการ
ดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการ สามารถมีขึ้นโดยคําขอของลูกหนี้หรือเจาหนี้ หากลูกหนี้หรือเจาหนี้สามารถ
แสดงใหเห็นไดวา 1) ลูกหนี้ไมสามารถหรือจะไมสามารถชําระหนี้ได ณ วันที่หนี้ถึงกําหนดชําระหรือ 2) หนี้สิน
ของลูกหนี้เกินกวามูลคาของทรัพยสิน(United Nations Commission on International Trade Law, 2005: 64-65)
จะเห็นไดวากฎหมายฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและตามทางการรางกฎหมายลมละลายของ
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (UNCITRAL) ไดเปดโอกาสใหลูกหนี้กิจการรายเดียว
และกิจการหางหุนสวนสามารถใชประโยชนหรือสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได โดยไมไดมองถึง
ขนาดของกิจการวาขนาดเล็กหรือใหญหรือโครงสรางทางกฎหมายวาลูกหนี้มีสถานะทางกฎหมายเปนเชนไร
หากลูกนี้ไดประสบปญหายุงยากทางการเงินแลว ยอมชอบที่จะใชกฎหมายฟนฟูกิจการมาชวยในการแกไขปญหา
ของตนได ในที่นี้ยังพบอีกวา กฎหมายฟนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศสและ(UNCITRAL) ยังมี
เงื่อนไขในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการในทิศทางเดียวกัน กลาวคือใชเกณฑความไมสามารถชําระหนี้ได
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ของลูกหนี้ในการเริ่มตนกระบวนการฟนฟูกิจการ หากลูกหนี้ประสบปญหาทางการเงินไมสามารถชําระหนี้ไดแลว
ยอมสามารถเริ่มตนการฟนฟูกิจการตามกฎหมายไดแลว ไมตองรอใหกิจการประสบปญหาถึงขั้นมีหนี้สินลนพนตัว
กอน
3.5 กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทย
กระบวนการฟนฟูกิจการของประเทศไทยไดบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483
ซึ่งเปนมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาทางการเงินของลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสที่
จะฟนฟูกิจการได อันจะชวยใหเจาหนี้ไดมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรม และทําใหลูกหนี้กลับมามีสภาพที่
สามารถดําเนินกิจการตอไปไดโดยไมตองลมละลาย ซึ่งเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการคาของประเทศให
เจริญกาวหนาตอไป แตมิไดมีเจตนาที่จะเปดโอกาสใหกิจการทุกประเภทสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
ได ในทางตรงกันขามมาตรา 90/1 กําหนดนิยามคําวาลูกหนี้ไวใหหมายความเพียงถึงลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด
บริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง4 สาเหตุที่กฎหมายกําหนดใหโอกาสแตเพียง
ลูกหนี้ที่เปนกิจการประเภทบริษัทและบริษัทมหาชนจํากัดสืบเนื่องมาจากมุมมองของการปรับโครงสรางหนี้และ
โครงสรางทุนโดยทั่วไปสามารถแยกรายละเอียดในวิธีการที่จะใชสําหรับกิจการประเภทตางๆได หลักเกณฑที่
กําหนดตามกฎหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมอยางมากสําหรับกิจการในระดับใหญและกลางที่ตองการเขาสูการ
ฟนฟูกิจการ ดังนั้น หากเปนกิจการที่มีลักษณะเปนหางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และกิจการราย
เดียว ยอมไมสามารถใชกระบวนการฟนฟูกิจการได ความนี้ยังรวมถึงกิจการมีลักษณะจัดตั้งพิเศษตามกฎหมาย
เฉพาะที่มิใชบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดก็ไมสามารใชกระบวนการนี้ไดเชนกัน เชน ธนาคารออมสิน
เปนตน( วิศิษฐ วิศิษฐสรอรรถ, 2546: 24) สวนมูลเหตุในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการไดแก ลูกหนี้ตองมี
หนี้สินลนพนตัว ซึ่งคําวา “ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว” นั้น กฎหมายมิไดวางบทนิยามไวแตโดยคําพิพากษาศาล
ฎีกาในคดีลมละลายไดวางบรรทัดฐานไวเสมอมาวาความมีหนี้สินลนพนตัวคือ สภาวะที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกวา
ทรัพยสิน ซึ่งกฎหมายไดนําหลักเกณฑในการฟองคดีลมละลาย ตามมาตรา 8 และมาตรา 9(1) มาใชในการรอง
ขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ดวย อันเปนปญหาในการที่ลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนที่ไม
สามารถใชประโยชนจากกฎหมายนี้ได ซึ่งจะไดวิเคราะหในสวนตอไป

4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการฟนฟูกจิ การลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวน
ในสวนนี้จะไดวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการฟนฟูกิจการลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและ
กิจการหางหุนสวนของประเทศไทย เปรียบเทียบกับของตางประเทศบางประเทศและตามแนวทาง
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL) เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมในการฟนฟูกิจการลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน

4

จนถึงปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดขยายกรอบลูกหนี้ในเรื่องนี้.
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4.1 ปญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ผูมีสิทธิเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
ในสวนนี้จะเริ่มวิเคราะหถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจของกิจการเดียวและกิจการหางหุนสวน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งหากมองถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมของกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 5แลว จะเห็นไดวากฎหมายลมละลาย ในหมวด 3/1 วาดวยกระบวนการฟนฟู
กิจการลูกหนี้ เปนกฎหมายที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 เพราะผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวนเปนบุคคลที่อาจถูกเจาหนี้ฟองใหเปนบุคคลลมละลายไดเชนเดียวกับนิติบุคคลประเภทอื่นๆ แตหากผู
ประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนประสบปญหาทางการเงินกลับไมสามารถรับประโยชนจาก
กฎหมายฟนฟูกิจการเพื่อแกไขวิกฤตการเงินของตนได ในทางกลับกันนิติบุคคลอื่นไมวาจะเปนบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด แมวาจะเปนบุคคลที่อาจถูกเจาหนี้ฟองใหลมละลายได แตเมื่อประสบปญหาทางการเงินก็
สามารถใชประโยชนจากกฎหมายฟนฟูกิจการได ดังนั้นแลวผูวิจัยจึงเห็นวาลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและ
กิจการหางหุนสวนไมสามารถแขงขันกับกิจการประเภทอื่น เชนบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดได ทําใหไม
เกิดการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และในแงของความสําคัญทางเศรษฐกิจแลว กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนเปนสวนหนึ่งของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SME ซึง่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจโดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด รวมทั้งกอใหเกิดการจางงานคิดเปนสัดสวนถึง
กวารอยละ 77 ของการจางงานรวมของประเทศ มีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 29 ของ
มูลคาการสงออกรวม (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม[สสว.], 20 มกราคม 2552 ) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญจะเปนกิจการรายเดียว หางหุนสวนสามัญและหางหุนสวนจํากัด (วิบูลย
วิวิธคุณากร, 2550: 131) โดยเปนบุคคลธรรมดา(กิจการรายเดียว)ถึงรอยละ 61 และหางหุนสวนรอยละ 5 (สสว., 8
กุมภาพันธ 2552 ) ดังนั้นกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนซึ่งเปนหนวยธุรกิจที่มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจเปนอยางมากในปจจุบัน จึงสมควรที่จะไดรับโอกาสจากกฎหมายฟนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช 2483 ใหสามารถใชกระบวนการฟนฟูกิจการหรือการปรับโครงสรางหนี้ภายใตกฎหมาย
ลมละลายอันเปนการปองกันการลมละลาย เพื่อเปนการชวยเหลือระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รวมทั้งตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลาย
ของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ(UNCITRAL) ไดบัญญัติให
ลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนสามารถใชประโยชนจากกฎหมายฟนฟูกิจการได หากกิจการราย
เดียวและกิจการหางหุนสวนนั้นไดดําเนินการทางการคาหรือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลวยอมชอบที่จะใช
กฎหมายฟนฟูกิจการมาแกไขปญหาทางการเงินของตนได โดยคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL) ไดมีขอเสนอแนะใหกฎหมายลมละลาย(การชําระบัญชีและการฟนฟู
กิจการ)ใชบังคับกับลูกหนี้ทั้งหมดที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
5

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 วรรคแรก บัญญัติวา
“บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม”.
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รวมทั้งวิสาหกิจของรัฐ และไมวากิจกรรมทางนั้นจะทําไปเพื่อผลกําไรหรือไมก็ตาม(United Nations Commission
on International Trade Law, 2005: 44) ดังนั้นแลว ผูวิจัยจึงเห็นวาการที่จะเปดโอกาสใหลูกหนี้ใดไดรับโอกาสใน
การเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการนั้น ควรคํานึงถึงลักษณะของการดําเนินกิจการเปนสําคัญ โดยไมจําตอง
พิจารณาโครงสรางหรือสถานะทางกฎหมายวาลูกหนี้มีโครงสรางทางกฎหมายเปนอยางไร เพื่อใหลูกหนี้
ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได อันจะเปนมาตรการ
ในการแกไขปญหาความยุงยากทางการเงินของลูกหนี้ไดเปนอยางดี เพราะในทางทฤษฎีนั้น การรักษาทรัพยสิน
ของลูกหนี้ไวเพื่อกอใหเกิดมูลคาของการดําเนินกิจการตอไป (Going Concern Value) นั้นยอมเปนประโยชน
มากกวามูลคาจากการชําระบัญชี (Liquidation Value) หรือการลมละลาย (Herbert, Michael J, 1995: 307)
4.2 ปญหาเกี่ยวกับการมีหนี้สินลนพนตัว
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ แตกลับเปนอุปสรรคและปญหาสําคัญในการ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน เพราะหากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้เมื่อถึง
กําหนดหรือขาดสภาพคลองเปนการชั่วคราวนั้นไมถือเปนเกณฑหรือเงื่อนไขในการเขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการได ทําใหลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนตองดําเนินการแกไขปญหาทางการเงินดวยตนเอง
ซึ่งหากลูกหนี้จะดําเนินการขอสินเชื่อจากแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินใดก็อาจเปนเรื่องยากเพราะลูกหนี้
กําลังประสบปญหาทางการเงินและสินทรัพยอาจจะติดจํานองหรือจํานําไวกับสถาบันการเงินหมดแลว
โดยเฉพาะกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนที่อาจจะมีความนาเชื่อถือในการขอสินเชื่อไดนอยกวากิจการ
ประเภทบริษัทที่มีขนาดใหญ เนื่องจากการขาดมาตรฐานดานการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งยังขาดการจัดทําระบบ
บัญชีธุรกิจที่ดี (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม[สสว.], 19 สิงหาคม 2551 ) ทําใหสถาบัน
การเงินตางๆไมกลาเสี่ยง หากสถาบันการเงินไดทราบวากิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนกําลังประสบ
ปญหาการเงินอยางรุนแรง ก็จะยิ่งทําใหไมกลาปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้ ดังนั้นปญหาทางการเงินของลูกหนี้
กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนจึงไมไดรับการแกไขที่เหมาะสมทําใหปญหาของลูกหนี้ดําเนินไปสูการมี
หนี้สินลนพนตัวในทายที่สุด ซึ่งเหมือนกับคนไขใกลตายแลวจึงมาพบแพทยซึ่งอาจจะไมทันทวงที
เงื่อนในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รวมทั้งแนวทางการ
รางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
(UNCITRAL) ตางกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของลูกหนี้ในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการคือ
ความไมสามารถชําระหนี้ไดของลูกหนี้ อันเปนเงื่อนไขที่เหมาะสมกับการเริ่มตนแกไขปญหายุงยากทางการเงิน
ของลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนแตเนิ่นๆ กอนที่ปญหาดังกลาวจะลุกลามไปสูการมี
หนี้สินลนพนตัว ซึ่งถือเปนสภาวะขั้นสุดทายไมสามารถเยียวยาใดๆได จนสุดทายตองลมละลายปดกิจการลง
โดยเฉพาะตามแนวทางของ UNCITRAL นั้นไดสรุปวา กฎหมายฟนฟูกิจการควรระบุใหการฟนฟูกิจการสามารถ
มีขึ้นไดโดยคําขอของฝายลูกหนี้หรือฝายเจาหนี้ และลูกหนี้หรือเจาหนี้นั้นสามารถแสดงใหเห็นไดวา (1) ลูกหนี้
ไมสามารถหรือจะไมสามารถชําระหนี้ได ณ วันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ หรือ (2) ลูกหนี้มีหนี้สินเกินกวามูลคาของ
ทรัพยสิน (แตตองใชเกณฑการไรความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ประกอบ)
4.3 ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนหนี้ไมนอยกวาสิบลานบาท
เนื่องจากกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนโดยสวนมากจะมีทุนจดทะเบียนและมีลักษณะของ

518

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

การลงทุนเพื่อดําเนินกิจการที่ต่ํากวากิจการประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ดังนั้นแลวการประกอบ
ธุรกิจของกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนอาจจะไมสามารถสรางความนาเชื่อถือในการขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินไดสูง อันหมายถึงวาโอกาสที่กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนจะมีโอกาสมีหนี้สินถึงสิบ
ลานบาทนั้นอาจเปนเรื่องยากหรืออาจจะไมมีโอกาสเลย เมื่อมีหนี้สินนอยกวาสิบลานบาทก็ไมเขาเงื่อนไขที่จะ
สามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได การที่กฎหมายฟนฟูกิจการกําหนดเงื่อนไขวาลูกหนี้ตองมีหนี้สินไม
นอยกวาสิบลานบาทนั้น ผูวิจัยเห็นวาเปนปญหาทางกฎหมายและเปนอุปสรรคตอการแกไขสถานการณทางการ
เงินของลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวน หากลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนสามารถ
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการไดโดยไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวนหนี้ขั้นต่ําสิบลานบาท ลูกหนี้ทั้งสองประเภทนี้ก็
จะสามารถใชประโยชนจากกฎหมายฟนฟูกิจการเพื่อแกไขปญหาทางการเงินของตนได
4.4 ปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคในการปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจ
เนื่องจากกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนเปนกิจการที่สวนใหญแลวโดยขนาดของกิจการจะไม
ใหญมากนักหรือเงินลงทุนอาจจะนอย หากใชกระบวนการฟนฟูกิจการอยางเต็มรูปแบบที่มีขั้นตอนยุงยากและ
ซับซอน ซึ่งถูกกําหนดมาเพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจขนาดใหญจึงไมเหมาะสมแกธุรกิจขนาดกลาง เล็ก และบุคคล
ธรรมดา เพราะตองมีการจัดทําแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งในการวาจางบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทาง
กฎหมายในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้นั้น จากการศึกษาพบวาคาใชจายการจางที่ปรึกษาในการจัดทํา
แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีมูลหนี้นอยกวา1,000 ลานบาท มีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 4.66 ลานบาท
(มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2549: 128) ซึ่งถือวาเปนคาใชจายที่สูงมากสําหรับลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวน เชนนี้แลวการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 อาจไมเหมาะสมกับขนาดของ
กิจการบางรายและขนาดของวิกฤติปญหา ดังนั้นการปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจยอมเปนทางเลือกหนึ่ง
ที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาทางการเงินของลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนทางหนึ่ง หากไดมี
การแกไขปญหาทางการเงินของลูกหนี้ตั้งแตเริ่มเกิดวิกฤติการเงินโดยการปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจ
นั้นยอมจะเปนการชวยรักษากิจการของลูกหนี้ใหดํารงอยูได แตแมจะเปนมาตรการหนึ่งที่เปนประโยชนและ
สามารถนํามาใชในการแกไขปญหาทางการเงินของลูกหนี้ได แตมาตรการนี้ปจจุบันไมสามารถใหความคุมครอง
ฝายเจาหนี้และลูกหนี้อยางเพียงพอเพราะโอกาสที่เจาหนี้และลูกหนี้จะละเมิดขอตกลงนั้นเกิดขึ้นไดงาย ไมวาจะ
เปนเพราะความหวาด ระแวงซึ่งกันและกันหรือฝายเจาหนี้กลัววาหนี้จะขาดอายุความ หรือหากเจาหนี้รายใด
รายหนึ่งไมพอใจคําขอประนอมหนี้สามารถฟองรองเพื่อบังคับชําระหนี้ไดตามมูลหนี้ที่ตนมีอยูแกลูกหนี้ (จีรภัทร
การประเสริฐกิจ, 2545: 31) ซึ่งนอกจากเจาหนี้และลูกหนี้ที่ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้จะมีโอกาสละเมิด
ขอตกลงดวยกันเองแลวยังรวมถึงเจาหนี้อื่นที่ไมไดรวมทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่สามารถฟองรองบังคับคดี
ลูกหนี้ในระหวางที่ลูกหนี้ตกลงเจรจาปรับโครงสรางหนี้ได เพราะกระบวนการดังกลาวไมมีกระบวนการพัก
บังคับชําระหนี้ที่จะหามเจาหนี้ (Freeze) ฟองรองบังคับคดีลูกหนี้ได ทําใหลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการหาง
หุนสวนไมอาจที่จะแกไขปญหาทางการเงินของตนเองได
กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศฝรั่งเศสบัญญัติใหมีกระบวนการประนอมหนี้หรือการปรับโครงสราง
หนี้อันเปนกระบวนการแกไขปญหายุงยากทางการเงินของลูกหนี้โดยผานกระบวนการทางศาลกอนที่ลูกหนี้จะ
ตกอยูในภาวะมีหนี้สินลนพนตัวหรือเปนกระบวนการกอนที่ลูกหนี้จะมีปญหาถึงขั้นตองมีการฟนฟูกิจการ
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ขอตกลงประนอมหนี้มีผลระงับการดําเนินคดีในศาลทุกอยางเพื่อใหไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ทั้งที่มุงบังคับจาก
สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ ในระหวางที่มีการชําระหนี้ตามขอตกลงประนอมหนี้ นอกจากนี้
ขอตกลงประนอมหนี้ยังมีผลระงับการใชสิทธิของเจาหนี้เรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามกําหนดระยะเวลาเดิม
ดวย ในกรณีที่เจาหนี้ไมปฏิบัติตามใหมีผลเปนการเพิกถอนหรือเสียสิทธิเรียกรองที่เจาหนี้มีตอลูกหนี้ รวมถึงตาม
แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) ไดวิเคราะหถึงมาตรการการปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจวาเปนการเสนอ
วิธีการดําเนินการที่มีความยืดหยุนเขามาในกระบวนการลมละลายหรือฟนฟูกิจการ ดวยการลดภาระทางดานการ
พิจารณาคดีลง และยังสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและฉับไวจากเจาหนี้ไดมากกวาที่จะ
ไดรับจากเจาหนี้ในกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการฟนฟูกิจการตามปกติหรือเต็มรูปแบบ ตลอดจนยัง
เปนการหลีกเลี่ยงความรูสึกเสียหนาซึ่งโดยปกติมักจะเกิดขึ้นในกรณีของการลมละลาย ในการดําเนินการปรับ
โครงสรางหนี้นั้นไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการหลักที่สําคัญเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการปรับโครงสรางหนี้
คือ การตกลงงดเวนการใชสิทธิ(Standstill) เพื่อใหธุรกิจของลูกหนี้สามารถดําเนินการตอไปได และเพื่อที่จะให
แนใจวามีระยะเวลาเพียงพอที่จะไดรับและประเมินขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ จึงมีความจําเปนตองใหมีสัญญาที่ให
ลูกหนี้และเจาหนี้หลักงดเวนการใชสิทธิของตนตออีกฝายหนึ่งไวกอน โดยกําหนดใหมีผลภายในระยะเวลาที่
จํากัด ซึ่งปกติจะเปนเวลาไมนานนัก เพื่อลูกหนี้จะไมตองถูกดําเนินคดีใดๆและมีสมาธิตอการปฎิบัติตาม
ขอสัญญา
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหายุงยากทางการเงินของลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวนใหเกิดประสิทธิภาพงานวิจัยนี้จึงเสนอใหกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจของ
ประเทศไทยควรเพิ่มเติมมาตรการพักบังคับชําระหนี้(Automatic Stay) เพื่อใหการปรับโครงสรางหนี้ดวย
ความสมัครใจเปนทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการฟนฟูกิจการอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําใหลูกหนี้ผูประกอบ
กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนสามารถประหยัดเวลาและคาใชจาย ในการแกไขปญหายุงยากทางการเงิน
ไดเปนอยางดี

5. สรุป
การฟนฟูกิจการเปนมาตรการที่ถูกออกแบบมาเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ หรือหากไมสามารถชวยเหลือลูกหนี้ก็
ชวยเหลือธุรกิจ โดยการฟนฟูกิจการอาจทําไดหลายรูปแบบและอาจมีการปรับเปลี่ยนลักษณะไปไดตาม
แนวความคิด โดยมีวัตถุประสงคในทายที่สุดเพื่อใหลูกหนี้สามารถจะเอาชนะปญหาทางการเงินของตนและ
สามารถดําธุรกิจไปไดอยางปกติ แตเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483
ประกอบกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางละเอียดแลว พบประเด็นปญหาทางกฎหมายที่สําคัญดังนี้
5.1 ปญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ผูมีสิทธิเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
กฎหมายฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัติใหลูกหนี้ที่จะสามารถเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการไดนั้นตองเปนลูกหนี้ที่มีสถานะทางกฎหมายเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ดังนั้นแลวกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนจึงไมใชลูกหนี้ตามคํานิยามดังกลาว ทําใหกิจการรายเดียวและ
กิจการหางหุนสวนไมสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได จากการวิเคราะหในหัวขอที่ 4 พบวากฎหมาย
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ตางประเทศซึ่งลวนแลวแตเปนตนแบบกฎหมายฟนฟูกิจการของไทยนั้น ใหโอกาสลูกหนี้เขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการไดโดยไมมองถึงขนาดของกิจการหรือโครงสรางทางกฎหมายของลูกหนี้ แตจะมองถึงลักษณะของ
การดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ กิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนนั้นเปนหนวยธุรกิจที่ปจจุบันมีความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก หากปลอยใหกิจการทั้งสองประเภทนี้ตองลมละลายปดกิจการลง
โดยไมมีมาตรการทางกฎหมายฟนฟูกิจการมาชวยเหลือ ยอมเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เปนอยางแน ดังนั้นกฎหมายฟนฟูกิจการควรใหความชวยเหลือกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนดวย
5.2 ปญหาเกี่ยวกับการมีหนี้สินลนพนตัว
กฎหมายฟนฟูกิจการกําหนดเงื่อนไขสําคัญอยางหนึ่งในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ วาลูกหนี้ตองมี
หนี้สินลนพนตัวเชนเดียวกันกับเงื่อนไขการฟองใหลูกหนี้ลมละลาย ดังนั้นหากลูกหนี้กิจการรายเดียวและกิจการ
หางหุนสวนไดทราบวากิจการของตนกําลังประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินเปนการชั่วคราวแลวประสงคที่
จะเจรจาปรับโครงสรางหนี้ในชั้นศาลตามกฎหมายฟนฟูกิจการ ก็ไมสามารถกระทําไดเพราะกิจการที่ขาดสภาพ
คลองทางการเงินเปนการชั่วคราวยังไมถือเปนการมีหนี้สินลนพนตัวที่เปนเงื่อนไขที่จะสามารถเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการได กฎหมายฟนฟูกิจการของตางประเทศไดใชเกณฑในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการที่แตกตาง
กับกฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทย โดยใชเกณฑความไมสามารถชําระหนี้ได กลาวคือเมื่อลูกหนี้ประสบ
ปญหาทางการเงินอยูในขั้นที่ไมสามารถชําระหนี้ไดหรือขาดสภาพคลองเปนการชั่วคราว สมควรที่จะไดรับการ
แกไขปญหานั้นแตเนิ่นๆไมควรปลอยใหลูกหนี้ประสบปญหาถึงขั้นมีหนี้สินลนพนตัว ลูกหนี้จึงสามารถเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการไดดวยเงื่อนไขที่ตนประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินเปนการชั่วคราวหรือไม
สามารถชําระหนี้ได ซึ่งจะทําใหกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนสามารถผานวิกฤตปญหาของตนได
5.3 ปญหาเกี่ยวกับจํานวนหนี้ไมนอยกวาสิบลานบาท
กลาวคือนอกจากลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพนตัวแลวลูกหนี้ยังตองมีหนี้สินเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวา
สิบลานบาท ซึ่งกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนนั้นโดยสวนใหญจะมีขนาดของกิจการที่ไมใหญมากนัก
ทุนจดทะเบียนต่ํากวากิจการประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ดังนั้นในบางครั้งกิจการรายเดียวและ
กิจการหางหุนสวนอาจจะมีหนี้สินเปนจํานวนแนนอนไมถึงสิบลานบาท ทําใหไมสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการได ตองแกไขปญหาดวยตนเองจนสุดทายตองลมละลายปดกิจการไป
5.4 ปญหาทางและอุปสรรคในการปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจ
กลาวคือกระบวนการฟนฟูกิจการนั้นเปนกระบวนการที่ตองอาศัยที่ปรึกษาทั้งทางดานกฎหมายและ
การบัญชีและตองอาศัยระยะเวลาตามแผนฟนฟูกิจการที่ใชเวลานาน ดังนั้นมาตรการการปรับโครงสรางหนี้ดวย
ความสมัครใจจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการแกไขปญหาทางการเงินขอลูกหนี้นอกเหนือจากการฟนฟูกิจการอยาง
เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนที่โดยขนาดนั้นอาจจะไมใหญมากนัก การปรับ
โครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจอาจเปนการชวยประหยัดคาใชจายและระยะเวลาในการแกไขปญหาทางการเงิน
ได หากบัญญัติใหมีกระบวนการประนอมหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้ดวยความสมัครใจมีมาตรการพักบังคับ
ชําระหนี้(Automatic Stay) เพื่อเปนการหามเจาหนี้แยงกันฟองรองบังคับคดีลูกหนี้แลว ยอมทําใหลูกหนี้มีสมาธิ
ตอการปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้ ไมตองวิตกวาจะมีเจาหนี้อื่นฟองหรือบังคับคดีกับ
ตนเอง ทําใหการแกไขปญหาทางการเงินลูกหนี้ผูประกอบกิจการายเดียวและกิจการหางหุนสวนเกิดประสิทธิภาพ
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6. ขอเสนอแนะ
6.1 เพื่อใหผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนที่ถือเปนสวนสําคัญในระบบเศรษฐกิจสามารถ
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได จึงควรแกไขบทนิยามของคําวา ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/1 แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช 2483 ใหหมายความวา ลูกหนี้ผูประกอบการคาหรือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
6.2 เพื่อเปนการแกไขปญหาทางการเงินของลูกหนี้ผูประกอบกิจารรายเดียวและกิจการหางหุนสวนได
ทันทวงที จึงควรแกไขเงื่อนไขการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการจากการที่ลูกหนี้ตองมีหนี้สินลนพน เปนการที่
ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดหรือขาดสภาพคลองเปนการชั่วคราว
6.3 เพื่อใหลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
ไดโดยงาย ดังนั้นจึงเห็นควรยกเลิกการกําหนดจํานวนหนี้ขั้นต่ําสิบลานบาท
6.4 เพื่อใหลูกหนี้ผูประกอบกิจการรายเดียวและกิจการหางหุนสวนมีชองทางในการแกไขปญหาทางการ
การเงินที่สามารถประหยัดเวลา คาจาย และมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะใหการปรับโครงสรางหนี้ดวยความ
สมัครใจมีมาตรการพักบังคับชําระหนี้(Automatic Stay)
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บทคัดยอ
ปจจุบันการซื้อขายสินคามิไดจํากัดเฉพาะภายในประเทศเทานั้น ดวยความกาวหนาทางวิทยาการทําใหมี
การติดตอซื้อขายสินคาระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ เมื่อเกิดปญหาหรือเกิดการผิดสัญญาในการซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศ และเมื่อมีขอพิพาทขึ้นสูศาลไมวาของประเทศใด มักเกิดปญหาเกี่ยวกับการนํากฎหมายมาปรับ
ใชแกขอพิพาทดังกลาว ดวยเหตุนี้คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
(UNCITRAL) และตัวแทนของประเทศตางๆ จึงไดรวมกันยกรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขาย
สินคาระหวางประเทศ (CISG) ขึ้น เพื่อใหการซื้อขายสินคาระหวางประเทศมีความเปนเอกภาพ อนึ่ง บทบัญญัติ
ของ CISG ดังกลาว ยังไดรับรองสถานะของธรรมเนียมปฏิบัติของคูสัญญาเชน INCOTERMS ซึ่งเกี่ยวของกับ
การสงมอบสินคาอันเปนกรณีที่วิทยานิพนธฉบับนี้หยิบยกขึ้นมาศึกษาดวย
ดวยเหตุที่ประเทศไทยยังมิไดเขารวมเปนภาคี CISG เมื่อเกิดปญหาหรือเกิดการผิดสัญญาในการซื้อขาย
สินคาระหวางประเทศ และมีขอพิพาทขึ้นสูศาลไทย ศาลไทยก็ตองใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบังคับแก
ขอพิพาทดังกลาว ซึ่งอาจทําใหการตัดสินคดีของศาลไทยไมสอดคลองกับหลักสากล เนื่องจากประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมีหลักเกณฑที่สําคัญ ๆ หลายประการในเรื่องการสงมอบแตกตางจาก CISG และ INCOTERMS
ผูวิจัยเห็นวาการที่จะแกไขปญหาดังกลาวไดมีอยู 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ การเขารวมเปนภาคี CISG
แลวออกกฎหมายอนุวัติการ แนวทางที่สอง คือ การปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือจัดทํา
กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งในแนวทางที่สองนี้จะรวมถึงการออก
กฎหมายรับรองสถานะของ INCOTERMS ดวย ซึ่งทั้งสองแนวทางดังกลาว มีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป
อยางไรก็ตาม ไมวาประเทศไทยจะเลือกแนวทางใด ก็ลวนแตเปนประโยชนตอการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ
ของไทยทั้งสิ้น

คําสําคัญ : ซื้อขายระหวางประเทศ สงมอบ
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ABSTRACT
International sales are not presently limited as domestic. The growing numbers of such substantially
relate to the development of new technologies. In the case where there is any problem relating to international
sales, or any breach thereof, and the case is to decided before a court, ‘governing law’ issue is thus raised.
In order to solve this problem and to harmonize the law of international sales, the United Nation Commission
on International Trade Law (UNCITRAL) and delegates form all over the world have thus drafted and later
launched the United Nations on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) in 1980. In addition,
according to CISG’s provisions, the International Rules for the Interpretation of Trade Terms (INCOTERMS),
which relates to delivery issues and covers the scope of this thesis, are also recognized.
Thailand is not yet the contracting state of CISG, any problem relating to international sales or any
breach thereof is thus decided before Thai court by Thai law, i.e. the Civil and Commercial Code (CCC).
As there are a number of potential discrepancies on delivery issues between CCC, CISG and INCOTERMS,
non-conformity to international standard are accordingly found under Thai jurisdiction.
To solve this legal problem, the writer hereby proposes two methods for Thailand, i.e. (1) ratifying and
implementing CISG, and (2) amending CCC or enacting a new international sales law including officially
recognizing INCOTERMS as a body of law. Any of which, however, would be beneficial for Thailand in term
of its international sales in the future.

KEYWORDS: Internation sale, Delivery
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศเปนสัญญาตางตอบแทนที่คูสัญญาตางมีสิทธิและหนาที่จะตองปฏิบัติ
ตอกันเชนเดียวกับสัญญาซื้อขายทั่วไป แตมีลักษณะสําคัญที่แตกตางออกไป คือ เปนสัญญาที่คูสญ
ั ญา สองฝายมี
สถานประกอบธุรกิจอยูตางประเทศกันโดยผูขายตองสงมอบสินคา เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับสินคาและโอน
กรรมสิทธในสินคาใหแกผูซื้อ สวนผูซื้อก็ตองรับมอบสินคาและชําระราคาใหแกผูขาย อีกทั้ง มีการขนสงสินคา
จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยผูขนสง จึงกอใหเกิดสัญญาอื่น ๆ ตามมา เชน สัญญาประกันภัย สัญญา
เลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายเปนสัญญาหลัก ดวยเหตุนี้สัญญาซื้อขายระหวาง
ประเทศจึงมีความยุงยากสลับซับซอนกวาสัญญาซื้อขายภายในประเทศ
“การสงมอบ” นับวามีความสําคัญมากในสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ เนื่องจากเปนวิธีการที่จะ
ทําใหสินคาไปอยูในความครอบครองของผูซื้อ ดังนั้น ปญหาวาวิธีการในการสงมอบจะทําการสงมอบกันอยางไร
และสําเร็จลงเมื่อใด จะตองสงมอบเมื่อใด ณ สถานที่ใด ถาการสงมอบนั้นไมถูกตองตรงตามสัญญา ผูซื้อ ผูขายจะ
มีสิทธิหนาที่ตอกันอยางไรและอายุความในการฟองคดีเปนเชนไร มักเกิดขึ้นเนืองๆ ในสัญญาซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศ โดยทั่วไปเมื่อเกิดขอพิพาทหรือเกิดมีการผิดสัญญาขึ้นระหวางคูสัญญาในสัญญาซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศ ตอประเด็นตางๆ รวมทั้งประเด็นการสงมอบ คูสัญญามักประสบปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช
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บังคับกับสัญญา (Applicable Law) กลาวคือ ในกรณีที่ตกลงกันไว คูสัญญามักตกลงกันใหใชกฎหมายซื้อขาย
ภายใน (Domestic Sales Law) ของประเทศผูซื้อหรือผูขาย หรือของประเทศที่สามเปนกฎหมาย ที่ใชบังคับกับ
สัญญา ในกรณีที่มิไดตกลงกันไวก็จะขึ้นอยูกับหลักกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (Private
International Law) หรือหลักกฎหมายขัดกัน (Conflict of Law) ของประเทศที่มีการฟองคดีวาจะยอนสงใหใช
กฎหมายซื้อขายภายในของประเทศใด อยางไรก็ตาม กฎหมายเหลานี้ลวนแลวแตเปนกฎหมายซื้อขายภายในยอม
ขาดหลักเกณฑสําคัญ ๆ อันเปนองคประกอบของสัญญาซื้อขายระหวางประเทศหรือขาดความเหมาะสมที่จะ
นํามาใชบังคับแกสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ อันเปนปญหาประการสําคัญตอการซื้อขายระหวางประเทศ
สําหรับการแกไขปญหาดังที่กลาวมาขางตนและสรางหลักเกณฑเกี่ยวกับการซื้อขายระหวางประเทศใหมี
ความเปนเอกภาพ คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nation
Commission on International Trade Law : UNCITRAL) และตัวแทนของประเทศตางๆ รวม 62 ประเทศ
ไดรวมกันยกรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ (United Nation Convention
on Contracts for the International Sale of Goods 1980 : CISG) ขึ้น CISG ไดวางหลักเกณฑในสัญญาซื้อขาย
ระหวางประเทศไวอยางกวาง ๆ ไมไดครอบคลุมทุกเรื่อง แตมีจุดมุงหมายในการบัญญัติสิทธิหนาที่และ
การเยียวยาขั้นพื้นฐานของผูซื้อและผูขายในสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ อันเปนหลักที่เกิดจากการ
ผสมผสานและประนีประนอมของระบบกฎหมายตาง ๆ ซึ่งการสงมอบและการรับมอบนั้นถือเปนสิทธิและหนาที่
ของผูซื้อและผูขาย โดย CISG บัญญัติไวอยางชัดเจนวาผูขายจะตองจัดสงสินคาที่ซื้อขายกันนั้นพรอมเอกสาร
ใหแกผูซื้อ สวนผูซื้อก็มีหนาที่ที่จะตองรับมอบสินคาที่ซื้อขายนั้น ปจจุบันมีประเทศที่เขารวมเปนภาคีอนุสัญญานี้
ถึง 73 ประเทศ
นอกจากนี้แลวยังมีประเพณีทางการคาที่สําคัญ นั่นก็คือ International Rules for the Interpretation of
Trade Terms : INCOTERMS ซึ่งไดจัดทําขึ้นโดยหอการคานานาชาติ (International Chamber of Commerce :
ICC) INCOTERMS เกิดขึ้นจากความพยายามของนักนิติศาสตรและพอคาที่จะกําหนดความหมายของคําเฉพาะ
ทางการคาเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีความพยายามที่จะทําใหจารีตประเพณี และธรรมเนียมทางการคา
ระหวางประเทศมีความชัดเจนขึ้น เพราะถึงแมจารีตประเพณีและธรรมเนียมระหวางประเทศจะเปนบรรทัดฐานที่
สอดคลองกับความตองการของประชาคมพอคาระหวางประเทศ แตเมื่อไมเปนลายลักษณอักษรแลวยอมขาด
ความแนนอน ดังนั้น เพื่อทําใหกฎเกณฑดังกลาวชัดเจนขึ้นและเปนมาตรฐานเดียวกัน ICC ไดทําประมวลจารีต
ประเพณีและธรรมเนียมทางการคาดังกลาวใหเปนลายลักษณอักษร โดยไดจัดพิมพ INCOTERMS ขึ้นออก
เผยแพรเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1936 และไดทําการปรับปรุงใหทันสมัยเรื่อยมา ลาสุดฉบับปจจุบัน เรียกวา
“INCOTERMS 2000” นอกจากจุดมุงหมายหลักดังกลาวแลว การจัดทํา INCOTERMS ขึ้นก็เพื่อแสดงถึงขอตกลง
เกี่ยวกับวิธีการสงมอบสินคาที่ซื้อขายกัน นอกจากนี้ยังครอบคลุมเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา จํานวนสินคา ราคา
สินคา การบรรจุหีบหอ และการชําระราคาสินคาดวย
ถึงแมวาประเทศไทยรูจักการซื้อขายระหวางประเทศมาเปนเวลานานตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจวบจนถึง
ปจจุบัน ประเทศไทยก็ยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะใชบังคับแกขอพิพาททางดานการซื้อขายระหวางประเทศ
ทั้งประเทศไทยก็ยังมิไดเขารวมเปนภาคี CISG ดวย ในทางปฏิบัติศาลไทยตองปรับใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยซึ่งเปนกฎหมายภายในกับขอพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายระหวางประเทศ ถึงแมวาจะมีบทบัญญัติที่
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เกี่ยวกับการซื้อขายและกําหนดเรื่องการสงมอบสินคาที่ทําการซื้อขายกันไว แตก็ไมเปนที่คุนเคยกับคูสัญญาฝายที่
เปนตางชาติหรือแพรหลายในระดับระหวางประเทศ จึงขาดความเหมาะสมที่จะนํามาบังคับใชแกสัญญาซื้อขาย
สินคาระหวางประเทศ ทั้งยังไมสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศอันเปน
มาตรฐานสากลดวย ในอดีตที่ผานมากอนที่ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศนั้น ศาลไทยมีโอกาสไดวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศอยูบาง ซึ่งคดีที่ไดรับ
การวิพากษวิจารณมากที่สุดคดีหนึ่งไดแก คดีที่รูจักกันดีในนามของ “ฎีกาขาวนึ่ง” (คําพิพากษาที่ 3046/2537)
ซึ่งเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศในสินคาขาวนึ่ง ระหวางโจทกผูซื้อซึ่งเปนบริษัท
ในตางประเทศกับจําเลยผูขายซึ่งเปนบริษัทในประเทศไทยโดยติดตอกันทางโทรพิมพ และกําหนดเงื่อนไขโดยใช
วิธีการสงมอบสินคาตาม INCOTERMS ในกลุม F Free onboard Vessel (FOB) โดยศาลฎีกาฟงขอเท็จจริงวา
โจทกและจําเลยที่ 1 ไดมีโทรพิมพติดตอซื้อขายขาวนึ่งตอกันตามเอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.9 ภายหลังติดตอกันทาง
โทรพิมพแลว โจทกไดเปดเลตเตอรออฟเครดิตมายังธนาคารกรุงเทพ จํากัด เพื่อชําระเงินคาขาวนึ่งตามที่มีการ
ติดตอกันไวตามโทรพิมพเอกสารหมาย จ.5 ถึง 9 แตจําเลยที่ 1ไมสามารถจัดสงขาวนึ่งใหโจทกได เพราะเงื่อนไข
ตามเลตเตอรออฟเครดิตที่กําหนดไวทางจําเลยที่ 1 ไมสามารถปฏิบัติได แลววินิจฉัยปญหาขอกฎหมายวา
การซื้อขายขาวนึ่งระหวางโจทกกับจําเลยทั้งสองไดเกิดขึ้นแลว เมื่อการเจรจายุติลงตามเอกสารโทรพิมพหมาย จ.5
ถึง จ.9 แตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 456 วรรคสอง กําหนดวาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
ซึ่งตกลงกันมีราคาหารอยบาทหรือกวานั้นขึ้นไป สัญญาจะซื้อ จะขาย คํามั่นในการขายทรัพยที่มีราคาหารอยบาท
หรือกวานั้นขึ้นไปตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิดดวย หรือไดวางประจําไวหรือไดชําระ
หนี้บางสวนแลวจึงจะฟองรองบังคับคดีไดตามเอกสารหมาย จ. 5 ถึง จ. 9 ไมปรากฏหลักฐานการชําระหนี้
บางสวนหรือการวาง มัดจําหรือลายมือชื่อของจําเลยทั้งสองที่ตองรับผิด โจทกจึงไมสามารถฟองรองใหบังคับ
แกจําเลยทั้งสองได ที่โจทกฎีกาโตแยงวามีแกงไดในเอกสารดังกลาว ศาลฎีกาตรวจแลวเห็นวาเปนเรื่องที่มิได
โตแยงและวากลาวมากอนในศาลชั้นตนทั้งไมปรากฏแกงไดในเอกสารดังโจทกอางแตอยางใด คดีฟงไดวาสัญญา
ตกลงซื้อขายขาวนึ่งระหวางโจทกกับจําเลยที่ 1 ไมสามารถจะฟองรองบังคับคดีกันได พิพากษายืน
จากคําวินิจฉัยของศาลในคดีนี้ อาจจะเห็นวาไมมีสวนใดที่วินิจฉัยถึงการสงมอบเลย แตประเด็นที่ผูวิจัย
ตองการนําเสนอจากขอเท็จจริงในเรื่องนี้ คือ คูสัญญาไดตกลงกันโดยใชวิธีการสงมอบสินคาตาม INCOTERMS
ในกลุม F Free onboard Vessel (FOB) แตประเด็นในการสงมอบมิไดเปนปญหาขึ้นมาสูศาลฎีกา คงมีแตประเด็น
ที่วา สัญญาซื้อขายขาวนึ่งระหวางโจทกกับจําเลยเกิดขึ้นแลวหรือไม และจะฟองบังคับคดีกันไดหรือไม ซึ่งหาก
พิจารณาในแงความเปนธรรมและความรูสึกของวิญูชนแลว คงจะเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา จําเลยผูขายเปน
ฝายผิดสัญญาโดยไมมีสาเหตุที่จะแกตัวใด ๆ ได ควรจะตองรับผิดตามสัญญาและตกเปนฝายแพคดี แตผลของ
คําพิพากษาดังกลาวขางตนกลับมีผลออกมาในทางตรงกันขาม ดังนี้ จึงสะทอนใหเห็นวา คําพิพากษาฎีกาที่
3046/2537 เกิดจากความไมสอดคลองของแนวปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของไทย
ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาประเทศไทยควรเขารวมเปนภาคี CISG หากไมเขา
รวมเปนภาคี CISG แตประเทศไทยควรทําการปรับปรุงกฎหมายแพงและพาณิชยไมวาจะเปนการปรับปรุง

526

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

ตัวบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การแยกกฎหมายพาณิชยออกจากกฎหมายแพง แลวรวม
กฎหมายพาณิชยและการซื้อขายสินคาระหวางประเทศมาอยูดวยกัน หรือไมก็จัดทํากฎหมายซื้อขายสินคาระหวาง
ประเทศขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ประเทศไทยก็ควรที่จะออกกฎหมายเพื่อรับรองสถานะของ INCOTERMS
อันจะเปนการแกไขปญหาเกี่ยวกับการสงมอบไดโดยเฉพาะอีกดวย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา แนวความคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศ
2.2 เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการสงมอบในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศตาม CISG และ
INCOTERMS
2.3 เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการสงมอบในสัญญาซื้อขายสินคาของไทยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
2.4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการสงมอบในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศตาม CISG และ
INCOTERMS กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับการหาแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนา
กฎหมายตอไป

3. สมมติฐานการวิจัย
การที่ประเทศไทยมีเพียงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงการซื้อขาย
และการสงมอบสินคาที่ซื้อขายกันและมีหลักเกณฑหลายประการที่แตกตางจาก CISG และ INCOTERMS
อันเปนแนวปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศซึ่งเปนมาตรฐานสากล อีกทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็
เปนเพียงกฎหมายภายในของประเทศไทยเทานั้น จึงขาดความเหมาะสมที่จะนํามาใชบังคับแกสัญญาซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยควรจะเขารวมเปนภาคี CISG หรือทําการปรับปรุงกฎหมายแพงและพาณิชย
โดยแยกกฎหมายพาณิชยออกจากกฎหมายแพง แลวรวมกฎหมายพาณิชยและการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ
เขาดวยกัน หรือไมก็จัดทํากฎหมายซื้อขายสินคาระหวางประเทศขึ้นใหม รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อรับรอง
สถานะของ INCOTERMS

4. ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาประวัติความเปนมาของการซื้อขายสินคาระหวางประเทศในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศตาม CISG, INCOTERMS และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ของไทย โดยเนนในเรื่องการสงมอบเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงความไมสอดคลองของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยของไทยกับCISG และ INCOTERMS อันเปนแนวปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศซึ่งเปน
มาตรฐานสากล
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธฉบับนี้ใชวิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากตําราทาง
วิชาการ วารสาร ขอมูลสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต บทความในทางกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งกฎหมาย คําพิพากษาฎีกา ที่เกี่ยวของ

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 เพื่อทราบถึงความเปนมา แนวความคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินคาระหวาง
ประเทศ
6.2 เพื่อทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับการสงมอบในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศตาม CISG และ
INCOTERMS
6.3 เพื่อทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับการสงมอบในสัญญาซื้อขายสินคาของไทยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
6.4 เพื่อทราบแนวทางในการแกไขปญหากฎหมายเกี่ยวกับการสงมอบในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ
ของประเทศไทย

7. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ
7.1 ความเปนมา แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ
7.2 ลักษณะของสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ

8. กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับการสงมอบตาม CISG
และINCOTERMS
8.1. โครงสรางของ CISG
8.2 ขอบเขตของการบังคับใช CISG
8.3 CISG กับความตกลงของคูสัญญา
8.4 CISG กับการตีความและการอุดชองวาง

8.5 ธรรมเนียมปฏิบัติและแนวปฏิบัติของคูสัญญา
8.6 การสงมอบตาม CISG
8.7 การสงมอบตาม INCOTERMS

9. กฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาในสวนที่เกี่ยวกับการสงมอบของประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
9.1 วิวัฒนาการของการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
9.2 สถิติการซื้อขายสินคาระหวางประเทศของประเทศไทย
9.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศของประเทศไทย
9.4 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนที่เกี่ยวกับการสงมอบ
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10. วิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการสงมอบในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศตาม CISG และ
INCOTERMS เปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และแนวทางในการแกไขปญหา
10.1 วิเคราะหปญหาการสงมอบระหวาง CISG เปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
10.2 วิเคราะหปญหาการสงมอบระหวาง INCOTERMS เปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
10.3 แนวทางในการแกไขปญหาการสงมอบในสัญญาซื้อขายระหวางประเทศของประเทศไทย

11. บทสรุป
เมื่อเกิดปญหาหรือขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศขึ้น ในกรณีที่กฎหมายไทย
เปนกฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาดังกลาว แตเนื่องจากประเทศไทยมิไดมีบทกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
สินคาระหวางประเทศ ศาลไทยจึงตองนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันเปนกฎหมายสารบัญญัติ
และเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยในเรื่องนิติกรรม หนี้ สัญญา และซื้อขายมาบังคับแกสัญญาซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศดังกลาว ดวยความที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนเพียงกฎหมายภายในและไดบัญญัติ
ขึ้นมาเปนเวลานานแลวยอมขาดหลักเกณฑที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจาก
คําพิพากษาที่ 3046/2537 ซึ่งเปนคําพิพากษาที่ถูกวิพากวิจารณอยางมาก ประเทศไทยจึงไดออกกฎหมายตางๆ
มาเพื่อเสริมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อาทิเชน พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 รวมถึงไดมีการจัดดั้งศาลทรัพยสินทางปญญาในป พ.ศ. 2539 ดวย แตก็ไมสามารถ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศไดทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของความแตกตางระหวาง
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับหลักเกณฑการซื้อขายสินคาระหวางประเทศตาม CISG
ซึ่งวิทยานิพนธฉบับนี้ไดเนนที่เรื่องการสงมอบสินคาระหวางประเทศซึ่งก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากเรื่องหนึ่ง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาประเทศไทยควรจะทําการปรับปรุงระบบกฎหมายดังกลาวเสียใหม ซึ่งมีอยู 2 แนวทาง คือ
แนวทางแรก เขารวมเปนภาคี CISG แลวออกกฎหมายอนุวัติการให CISG เปนกฎหมายภายใน แนวทางที่สอง
ไมเขารวมเปนภาคี CISG แตทําการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมวาจะเปนการปรับปรุงตัว
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การแยกกฎหมายพาณิชยตางหากจากกฎหมายแพงแลวรวม
กฎหมายพาณิชยและการซื้อขายสินคาระหวางประเทศมาอยูในบังคับกฎหมายฉบับเดียวกัน แตการปรับปรุง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นทําไดยากและมีขอจํากัดหลายประการซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเขาเปน
ภาคี CISG
ในสวนของ INCOTERMS ที่ถอื วาเปนประมวลจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาที่
หอการคานานาชาติไดจัดทําขึ้น ซึ่งในทางกฎหมายแลว INCOTERMS ไมใชกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
กฎหมายภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง การนํา INCOTERMS มาใชก็ขึ้นอยูกับความตกลงของ
คูสัญญา แต INCOTERMS ก็นับวามีประโยชนอยางมากในการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ เพราะ
INCOTERMS ไดกําหนดภาระหนาที่ในการขนสงสินคาจากผูขายเพื่อสงมอบใหแกผูซื้อ ดังที่ CISG ไดให
ความสําคัญกับ INCOTERMS จึงไดบัญญัติรับรอง INCOTERMS ไวในมาตรา 9 แหง CISG ดังได ดังนี้ จึงไม
กอใหเกิดปญหาในการนํา INCOTERMS มาใชบังคับแกสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ ซึ่งกฎหมายไทย
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หาไดมีบทบัญญัติเชนนี้ไม ประเทศไทยจึงควรจะออกกฎหมายรับรองสถานะของ INCOTERMS ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ แตถาเขารวมเปนภาคี CISG ก็เทากับวาประเทศไทยไดยอมรับนํา
INCOTERMS มาใชโดยไมตองออกกฎหมายรับรองสถานะของ INCOTERMS อีก

12. ขอเสนอแนะ
ประเทศไทยควรหาทางออกไมวาจะเปนการเขารวมเปนภาคี CISG แลวออกกฎหมายอนุวัติการ
หรือปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมวาจะเปนการแกไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การแยกกฎหมายพาณิชยตางหากจากกฎหมายแพง การรวมกฎหมายพาณิชยและการซื้อขายสินคา
ระหวางประเทศเขาดวยกัน การบัญญัติกฎหมายซื้อขายสินคาระหวางประเทศขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งการออก
กฎหมายรับรองสถานะของ INCOTERMS
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กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.
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บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการจัดเก็บภาษีอากรจากกิจการรถแท็กซี่ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยทําการศึกษาประมวลรัษฎากรเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ และจํากัดเฉพาะ
ปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล และการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
ปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในกรณีผูประกอบการรถแท็กซี่ในรูปแบบ กิจการสหกรณ
เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39 (3) แหงประมวล
รัษฎากร จึงไมมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแตอยางใด ดังนั้นถากิจการการรถแท็กซี่ในรูปแบบสหกรณแต
ไมไดดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ ซึ่งวัตถุประสงคของสหกรณ คือการจัดตั้งสหกรณเพื่อ
ประกอบกิจการ รถแท็กซี่ก็เพื่อที่จะใหเกิดการรวมกลุมกันของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ที่จะมารวมกันชวย
ประกอบกิจการ และชวยกันยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพของเหลาสมาชิก ใหสมาชิกที่จะมี
รถแท็กซี่เปนของตนเองไดแตปรากฏวาการจัดตั้งสหกรณดังกลาวเปนการจัดตั้งขึ้นของเหลาผูประกอบการที่เปน
เจาของอูรถแท็กซี่ หรือเหลานายทุนที่มาอาศัยขอไดเปรียบของการดําเนินการในรูปแบบสหกรณที่จะไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
อีกประการหนึ่ง คือกิจการรถแท็กซี่จะเลือกชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยการจัดตั้งเปนคณะบุคคล
เนื่องจากสามารถทําใหเสียภาษีอากรไดนอยลงและรายไดจากการประกอบกิจการที่จะเปนตัวกําหนดภาระทาง
ภาษีอากร ก็เปนการประเมินตนเองซึ่งตางจากภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งมีหลักฐานทางการบัญชีตรวจสอบได
ประกอบกับปจจุบันหนวยภาษีอากรแบบคณะบุคคลยังมีปญหาหลายอยางที่ไมชัดเจน
จากการศึกษา พบวาประมวลรัษฎากรไมมีบทบัญญัติที่กําหนดใหกิจการรถแท็กซี่ประเภทสหกรณตองเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและไมอยูในการกํากับดูแลของกรมสรรพากรโดยตรง ดังนั้นการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
จึงไมมีประสิทธิภาพไมเปนไปตามหลักการภาษีอากรที่ดี
การศึกษาครั้งนี้ ไดเสนอแนวทางแกปญหาโดยเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแกไขปญหา
การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล และเพื่อใหการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ: กิจการรถแท็กซี่
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ABSTRACT
The research aims to study taxation problem of Taxi entrepreneurs in Metropolitan Bangkok by
comparing The Revenue Code with ones of other countries and concentrating especially on Corporate Income
Tax Entities and on tax collecting administration.
The problems found in the imposition of corporate income tax (CIT) can be obviously divided into two
issues. For the fact that taxi entrepreneurs operating businesses in the form of Co-operative are legal persons in
accordance with Co-operative Act, they are, thus, unaccountable for paying corporate income tax since they are
not considered as the Company or the Partnership which are identified in Section 39 (3) of the Revenue code.
Accordingly, there are many taxi entrepreneurs who mostly are taxi garage owners and investors take this
advantage of being exempted from CIT levy by assuming taxi businesses as Co-operatives whose genuine
purposes are to unite taxi entrepreneurs’ group to level up their business experiences and help their members.
Secondly, most taxi business choose to satisfy their personal income tax duty by registering their
businesses as groups of persons in order to pay their tax in a smaller amount. In addition, the estimation of tax
liabilities between personal income tax and corporate income tax is considerably different because CIT needs
the book of account as evidence which can be further inspected whereas taxation problems of a legal entity as
“a group of person” are still unclear.
From the study, the Revenue Code does not have provisions requiring taxi business in the category of
Co-operative to pay corporate income tax. It was further noted that this business is not directly supervised by
the Revenue Department. Accordingly, the tax collecting administration does not efficiently yield good results
as it should have been, under good tax principles. ………………….……………………………………………..
The study also suggests alternatives for the amendment of the Revenue Code and relating laws
applicable to taxi business in Bangkok, which would improve the corporate income tax collecting and the
administration thereof.

KEYWORD: Taxi Business
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การคมนาคมขนสงเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ตอชีวิตประจําวันทั้งในทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยโดยเฉพาะในสังคมเมือง อันไดขึ้นชื่อวาเปนแหลงรวมของกิจกรรมดานตางๆ
ที่เกือบจะครอบคลุมทุกแงมุมของชีวิต ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และที่สําคัญเปน
แหลงจางงานขนาดใหญ จึงทําใหความตองการในการเดินทางมีปริมาณสูง ผูคนภายในเมืองจําเปนตองพึ่งพา
อาศัยระบบการคมนาคมขนสงเปนสื่อในการเดินทางไปยังจุดมุงหมาย เพื่อประกอบกิจกรรมในแตละวัน แมวาใน
สังคมเมืองอยางกรุงเทพมหานคร จะสรางทางเลือกในรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายใหกับประชาชนชาวเมือง
อันไดแกการใชรถยนตสวนบุคคล ระบบการขนสงมวลชน ทั้งที่ทางรัฐบาลจัดบริการ และของเอกชน เชน
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รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟา รถรับจางประเภทตาง ๆ เปนตน แตในแตละทางเลือกนี้ การใหบริการ คาใชจาย
และประสิทธิผลในการไปถึงจุดมุงหมายมีความแตกตางกัน การเดินทางโดยการใชบริการ “รถแท็กซี่” เปนทาง
เลือกหนึ่งของการเดินทางภายในเมืองหรือบริเวณใกลเคียงที่มีบทบาทสําคัญและเปนที่นิยมของคนกรุงเทพ
มหานคร รถแท็กซี่เปนรถรับจางสาธารณะที่แมวาอัตราคาบริการของรถแท็กซี่เมื่อเทียบกับอัตราคาบริการของ
บริการขนสงสาธารณะรับจางอื่นๆ แลว จะมีราคาแพงที่สุด แตก็ยังมีผูใชบริการกันมาก เหตุผลสําคัญของ
ความนิยมดังกลาว สวนหนึ่งมาจากการใชบริการรถรับจางประเภทอื่น สวนใหญจะเปนรถที่ใหบริการเฉพาะ
เสนทางที่กําหนดให และใชเวลาการเดินทางนาน เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัด และตองจอดรับสงผูโดยสาร
ตามปายรถประจําทางทุกปาย ผูโดยสารที่ตองการเดินทางออกนอกเสนทางที่กําหนด และตองการความสะดวก
รวดเร็ว ความเปนสวนตัว ไมตองไปเบียดเสียดกับผูอื่นในรถโดยสารประจําทาง จึงหันมาใชบริการรถแท็กซี่แทน
และคนที่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง หมูบานจัดสรร หรือซอยลึกก็มักจะนิยมใชบริการรถแท็กซี่เพื่อความสะดวก
ดังนั้นดวยความตองการในการใชบริการรถแท็กซี่ จึงเกิดกลุมผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ขึ้น
แตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีเงินไดจากกิจการรถแท็กซี่ยังมีขอบกพรอง ไมชัดเจนทําใหเกิด
การหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยอาศัยชองวางของกฎหมาย เปนปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล และการบริหาร
การจัดเก็บภาษีอากร เนื่องจากปจจุบันการประกอบกิจการรถแท็กซี่ประเภทสหกรณไมตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล ถาผูประกอบกิจการไมไดจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคของกิจการสหกรณ แตเปนการรวมกลุมของ
นายทุนและอาศัยกิจการสหกรณเพื่อประโยชนทางภาษีเทานั้นซึ่งไมเปนไปตามหลักภาษีอากรที่ดี
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Internal Revenue Code ไดบัญญัติ
หลักเกณฑไวในบรรพ 26 มาตรา 11 ภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัท (Tax on corporations) ใหมีการเรียกเก็บภาษีจาก
รายไดที่ตองเสียภาษีของบริษัททุกแหงในแตละปภาษี
ในประเทศอังกฤษ ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายอังกฤษจะจัดเก็บจากบริษัทซึ่งบริษัท (company)
ในที่นี้หมายความถึง บริษัทจํากัดที่ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลตามดวยกฎหมายวาดวยบริษัทจํากัด
(Companies Act) หรือการรวมตัวโดยไมจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล (หมายถึงสมาคมที่ไมไดจดทะเบียนจัดตั้ง
เปนนิติบุคคล) รวมทั้งองคการทางการเมืองซึ่งมีหนาที่จะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล แตไมรวมถึงหางหุนสวน
(Partnership)
ในประเทศญี่ปุน บริษัท มิไดรวมเพียงแคบริษัทตางๆ ในความหมายธรรมดา แตยังรวมถึงนิติบุคคลทุก
ประเภทที่มีชื่ออันหลากหลาย อาทิ สหกรณ บริษัทมหาชน นิติบุคคลเพื่อสวัสดิการสังคม และสหภาพ แรงงาน
ฯลฯ สวนองคกรตางๆที่ไมมีลักษณะการเปนนิติบุคคล เชน ชมรม หรือสมาคมตางๆ ที่มิไดรวมตัวกันเปนนิติ
บุคคลนั้น จะถือวาเปนนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงคทางภาษีตราบเทาที่องคกรเหลานั้น ไดมีการแตงตั้งผูแทน
(representatives)หรือผูจัดการ(managers)
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภาษีเงินไดจากการประกอบกิจการ หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได
จากการผลิตหรือการประกอบกิจการหรือเงินไดอื่นๆ บุคคลหรือองคกรที่ไดจดทะเบียนประกอบกิจการ
ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันไดแก รัฐวิสาหกิจ กิจการสหกรณมวลชนทองถิ่น (วิสาหกิจชุมชน)
บริษัทจํากัดความรับผิด (หางหุนสวน) บริษัทจํากัด กิจการสวนบุคคลรวมทั้งองคกรอื่นใดที่มีรายรับจากการ

533

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

ประกอบกิจการ ยกเวน กิจการลงทุนโดยชาวตางชาติหรือกิจการของบริษัทตางประเทศ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนการเฉพาะตางหาก
จะเห็นไดวาในตางประเทศมีการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากนิติบุคคลทุกประเภท ในกรณีภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่โดยการเชารถขับเปนผูมีรายไดนอย เพื่อความเปนธรรมไมควร
จัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในสวนนี้ ดังนั้นจึงตองศึกษาถึงแนวทางความเปนไปได และความเหมาะสมใน
การแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีอากรจากกิจการรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะเปนประโยชนแกรัฐและ
เปนธรรมตอผูมีเงินได เพื่อชวยในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจใหมั่นคง เจริญเติบโต
และกาวหนา ในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติตอไปใหมากที่สุด ซึ่งผูเขียนจะไดทําการวิเคราะหและเสนอแนะให
ทราบตอไป

2. วิเคราะหปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปญหาการการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบทบัญญัติ
ของประมวลรัษฎากร มาตรา 39(3) ที่บัญญัติไววา ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเปนอยางอื่น “บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของตางประเทศและใหความหมายรวมถึง
(1) กิจการซึ่งดําเนินการ เปนทางการคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคล อื่นที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของตางประเทศ
(2) กิจการรวมคา ซึ่งไดแกกิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือกําไรระหวางบริษัทกับบริษัทกับหาง
หุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนบุคคล หรือระหวางบริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
กับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวน สามัญหรือนิติบุคคลอื่น
(3) มูลนิธิสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา 47 (7) (ข)
(4) นิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เห็นไดวากิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบสหกรณไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลทําใหเกิดชองวางของ
กฎหมาย ผูประกอบกิจการรถแท็กซี่อาศัยชองวางของกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีได จึงเปนปญหาการจัดเก็บภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลจากกิจการรถแท็กซี่มิเตอรดังตอไปนี้

3. ปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบหางหุนสวนจํากัดและ
บริษัทจํากัด
กิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด แตก็มีประเด็นที่ในเรื่องการวางแผนภาษีที่อาจจะกอใหเกิดการเลี่ยงภาษีได
กลาวคือ กรณีผูประกอบการรถแท็กซี่ จดทะเบียนประเภท บริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัด เมื่อมีรายไดก็
จะตองหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร เงินไดที่ตอง
เสียภาษีตามความในสวนนี้คือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณไดจากรายไดจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการ ที่กระทําใน
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รอบระยะเวลาบัญชีหักดวยรายจายตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร
ถาผูประกอบการประเภทดังกลาว ทําการจัดตั้งสหกรณรถแท็กซี่ขึ้นแลวผลิตรถแท็กซี่ขายใหกับสหกรณรถแท็กซี่
หลังจากนั้นสหกรณ ก็จะนํารถแท็กซี่มาขายเชา หรือเชาซื้อใหกับสมาชิกสหกรณ ในราคาที่สูงกวาการซื้อขายกับ
บริษัททั่วไป โดยเสียดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมตางๆ ใหกับสหกรณ ซึ่งไดรับยกเวนไมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
และสิทธิประโยชนทางภาษี อีกมากมายโดยเจาของบริษัทขายรถแท็กซี่กับกรรมการของสหกรณเปนคนเดียวกัน
ตัวอยาง กรณีสหกรณ ก กับ บริษัท ข จํากัด โดยบริษัท ข จํากัด จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงคขายรถ
แท็กซี่และคาปลีก โดยบริษัท มีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท มีนาย A เปนประธานกรรมการบริษัท ข และนาย A
ก็เปนกรรมการบริหาร สหกรณ
ประเด็นปญหาคือ ถาบริษัท ข ขายรถแท็กซี่ใหสหกรณ สหกรณไปขายตอหรือให สมาชิกเชาขับ สหกรณ
มีรายไดไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ถาบริษัท ขายหรือใหเชา รถแท็กซี่เองถือวาบริษัทมีรายไดตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล ถาบริษัทดังกลาวขายรถใหกับสหกรณในราคาตนทุนหรือราคาต่ําเพื่อใหเกิดรายไดนอ ย
เมื่อรายไดนอยก็เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลต่ําโดยรายไดสวนนี้ใหเกิดขึ้นที่สหกรณรถแท็กซี่ ที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเพราะทั้งสองกิจการเปนของกลุมคนเดียวกันทําใหบริษัทดังกลาว เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลนอยลง
หรืออาจจะไมเสียเลย

4. ปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบสหกรณ
กิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบสหกรณ ถาการประกอบกิจการไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย
สหกรณ ซึ่งวัตถุประสงคของกฎหมายสหกรณ คือ การจัดตั้งสหกรณเพื่อประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ ก็เพื่อที่จะให
เกิดการรวมกลุมกันของผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ที่จะมารวมกันชวยประกอบธุรกิจ และชวยกันยกระดับ
ความสามารถในการประกอบการของเหลาสมาชิก ใหสามารถที่จะมีรถแท็กซี่เปนของตนเองได แตปรากฏวา
การจัดตั้งสหกรณดังกลาวเปนการจัดตั้งขึ้นของเหลาผูประกอบการที่เปนเจาของอูรถแท็กซี่ หรือ เหลานายทุน
ที่มาอาศัยขอไดเปรียบของการดําเนินการในรูปสหกรณ ที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เพราะรายได
คาจาง คาเชาเปนรายกะหรือรายวัน หรือกรณีสหกรณใหเชาซื้อรถแท็กซี่ คาซอมบํารุง คาเบี้ยประกันภัย
และคาบริการจัดการในการประกอบกิจการสหกรณที่จัดตั้งกองทุนประกันภัยและกองทุนซอมบํารุง โดยเรียกเก็บ
เงินคาบํารุงกองทุนจากสมาชิกสหกรณ สหกรณไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะไมเขาลักษณะ “บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร” เนื่องจากเปน นโยบายของรัฐบาลเพื่อจะสงเสริม
กิจการสหกรณ

5. ปญหาการกํากับดูแลกิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบสหกรณ
กิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบสหกรณ มีหนวยงานของรัฐกํากับดูแลหลายหนวยงาน เริ่มตั้งแตการจัดตั้งอยู
ในการกํากับดูแลของกรมสงเสริมสหกรณ เมื่อจะประกอบกิจการรถแท็กซี่ตองจะมาจดทะเบียนเปนผูประกอบ
กิจการรถแท็กซี่ประเภทสหกรณ ตอกรมการขนสงทางบกและตองปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการรับจดทะเบียนสหกรณและรับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณรถแท็กซี่ พ.ศ. 2547 ในสวนของรายได
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จากกิจการตองอยูในการกํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรมสรรพากร กรณีประกอบกิจการที่มีหนาที่
ชําระภาษีมูลคาเพิ่ม
เมื่อกิจการรถแท็กซี่ในรูปแบบสหกรณ เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ มิใชบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล ตามมาตรา 39(3) แหงประมวลรัษฎากร จึงไมมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
นิติบุคคล และอํานาจในการกํากับดูแล ตรวจสอบบัญชีของกิจการสหกรณ จะอยูในความดูแลของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.25421 หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมของสหกรณไดและยังใหผูตรวจการสหกรณ มีอํานาจหนาที่ ตรวจสอบกิจการและฐานะ
การเงินของสหกรณ2
ประเด็นปญหาก็คือ กรมสรรพากรไมสามารถตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ
ไดเนื่องจากอํานาจในการเขาไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี จะอยูในความดูแลของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ กรมสรรพากรทําไดคือการทําหนังสือถึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อขอความรวมมือใหชวยกัน
ตรวจสอบการดําเนินธุรกรรมของสหกรณ วาดําเนินธุรกรรมตามวัตถุประสงคที่ขอจัดตั้งหรือไม รวมทั้งได
ดําเนินการเพื่อประโยชนสวนรวมของสมาชิกมากนอยเพียงใด หรือมีเจตนาหรือผลประโยชนอื่นที่ตองการหลบ
เลี่ยงการเสียภาษีหรือไม การที่มีหลายหนวยงานที่กํากับดูแล จึงอาจกลายเปนชองวางของกฎหมาย นําไปสูการ
หลบเลี่ยงภาษีไดเชนเดียวกับการเลี่ยงภาษีของสหกรณการเกษตร ในการซื้อขายสินคาเกษตร ในตางประเทศทั้ง
ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไดมีการกํากับดูแลองคกร มูลนิธิ สหกรณ เปนพิเศษ เพื่อใหการทํางานของ
แตละองคกรเปนไปอยางถูกตองและไมมีหลบเลี่ยงภาษี โดยที่อังกฤษมีหนวยงานที่กํากับดูแลและตรวจสอบ
โดยตรง ขณะที่สหรัฐอเมริกา เจาหนาที่สรรพากรจะเปนผูกํากับดูแลอยางใกลชิด แตในสวนของประเทศไทย
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนมีหลายหนวยงานที่กํากับดูแลจึงอาจกลายเปนชองโหวใหมีการหลีกเลี่ยงภาษีได

6. สรุปและขอเสนอแนะ
ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศอังกฤษ, ประเทศญี่ปุนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีบทบัญญัติที่ใช
บังคับกับนิติบุคคลทุกประเภท ในสวนการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล และในประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติ
ที่ใชบังคับกับนิติบุคคลทุกประเภท ไวชัดเจนทําให ผูประกอบกิจรถแท็กซี่ในประทศดังกลาวไมวาจะจัดตั้งขึ้น
เปนองคในรูปแบบใดก็มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินได นิติบุคคล ซึ่งแตกตางกับในประเทศไทยไมมีบทบัญญัติ

1

2

นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม
ของสหกรณได.
ยังใหผูตรวจการสหกรณ มีอํานาจหนาที่ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงาน
การตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ.
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ใหจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการ รถแท็กซี่ ประเภทกิจการสหกรณ ถามีกลุมนายทุนหรือเจาของอูแท็กซี่
โดยการรวมกลุมกันประกอบการในรูปแบบนิติบุคคลสหกรณเพื่ออาศัยขอไดเปรียบในการประกอบการของ
นิติบุคคลทั้งจํานวนรถแท็กซี่ที่มีไดมากกวาบุคคลธรรมดา และการไดรับยกเวนภาษีในกรณีสหกรณเทานั้น
โดยไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย ไมไดเปนสหกรณบริการโดยเนื้อหาที่แทจริงอาจนําไปสูการใช
สหกรณแท็กซี่เปนตัวกลางผานไปเลี่ยงภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูประกอบกิจการรถแท็กซี่ประเภทบริษัทหรือ
หางหุนสวนจํากัด เพื่อใหเสียภาษีนอยลง ซึ่งไมเปนไปตามหลัก ภาษีอากรที่ดี
จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. แกไขเพิ่ ม เติม บทนิย ามศั พทของคําวา บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุ ค คล ใหหมายความถึงกิจ การ
สหกรณ
2. การทําใหโครงสรางภาษีเงินไดแตละประเภทใหมีความเปนธรรมปองกันการใช หนวยภาษีเครื่องมือทํา
ใหตองเสียภาษีนอยลง เชน การจัดตั้งเปนคณะบุคคล ควรมีกฎหมายบัญญัติใหการจัดตั้งคณะบุคคลไดแตเสียภาษี
ที่ระดับบุคคลธรรมดาผูเปนหุนสวนแตละคน หรือใหจัดเก็บจากเงินไดพึงประเมินกอนหักคาใชจาย ในอัตรา ไม
นอยกวารอยละ 15
3. การหลีกเลี่ยงภาษีกับการหลบหนีภาษี ทั้งสองกรณีเปนผลใหประเทศตองสูญเสียรายไดจากภาษีอากร
เปนจํานวนมาก ดังนั้นหากตองการจะปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อเพิ่มรายไดของประเทศตอง
แยกการหลีกเลี่ยงภาษีและการออกจากกันโดยวิธี
1. ใหคําจํากัดความของ การเลี่ยงภาษี
2. กําหนดหลักเกณฑ ในการพิจารณา พฤติการณ วิธีการ และเจตนาหรือวัตถุประสงคของ
พฤติการณและวิธีการใดวา เปนไปเพื่อการไดมาซึ่งประโยชนทางภาษีอากร อันจะเปนบรรทัดฐานในการ
ประกอบการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานประเมิน เพื่อวินิจฉัยพฤติการณ และวิธีการ เหลานั้นวาพอมี
“เหตุอันควร” ที่เชื่อไดวา มีการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
3. ในการพิจารณาวา พฤติการณ และวิธีการใดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการไดมาซึ่งประโยชน
ทางภาษีอากรอันเปนจุดสําคัญและเนื้อแท (Substance) ของการหลีกเลี่ยงภาษีนั้น ตองพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางผูเสียภาษี และผูเกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนทางภาษีอากรทั้งโดยทางตรงและทางออม ที่อาจเกิดขึ้น
จากพฤติการณและวิธีการนั้นๆเปนหลัก และความสัมพันธดังกลาวตองครอบคลุมทั้งดานสังคม การเงิน
สถานภาพทางครอบครัวของ ผูเสียภาษีและผูเกี่ยวของตลอดจนขอเท็จจริงของพฤติการณและวิธีการที่เปนเหตุให
เกิดประโยชนทางภาษีอากร โดยใหกรมสรรพากรเปนผูอํานาจพิจารณา
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะทางปจจัยสวนบุคคล
รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลตอพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมมอนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ประชากร
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุมผูใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกกลุมตัวอยางจาก
นักเรียน/นักศึกษา อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจาหนาที่บริษัท และ
บุคคลทั่วไป โดยจะเลือกเฉพาะผูที่เคยใชเครือขายสังคมออนไลนผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนไดแก สถิติเชิงพรรณนา
โดยใชการหาคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance: ANOVA) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ใชมากที่สุดคือประเภทบุคคล
รองลงมาดานบันเทิง และดานธุรกิจ เปนอันดับสุดทายและ กิจกรรมที่ใชงานมากที่สุดคือการพูดคุยกับเพื่อน
รองลงมาคือการอัพเดทหนาประวัติสวนตัว และชื่อโปรแกรมเครือขายสังคมออนไลนที่ใชผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ใชมากที่สุดคือ Hi5

คําสําคัญ: เครือขายสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน เครือขายสังคมออนไลนผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่

ABSTRACT
This study was a survey research is to provide the research about human's factor and others that may cause
effects to behavior of using online social network via mobile phone. Population used in this study was 400 online
social network users via mobile phone within Bangkok. This study was done by purposive sampling in selecting
sample from students, freelancers/ business owners, civil servants/ stat enterprise employees, staff/ employees of
company, and general people; only those who once used online social network via mobile phone were selected.
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Statistics used in analyzing data was divided into 2 parts including descriptive statistics by using
percentage and means, standard deviation, and One-way Analysis of Variance: ANOVA and by Pearson
Correlation; statistical significance was specified at 0.05 level.
It was found from the study that. An individual is found to be in the highest rank in societal behaviorism
of using social network via mobile phone, followed by Entertainment Business, and Business itself in order.
The number one link that an individual has often singed in is chatting room. And the second popularity is
“Hi5”, which one would get on in order to updating their personal profile.

KEYWORDS : Online social network, Behavior of using online social network, Online social network via
mobile phone

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องจากกระแสการใชเครือขายสังคมออนไลนเขามามีบทบาทอยางมาก ทําใหนักการตลาด นักพัฒนา
ธุรกิจ หรือแมแตผูที่ใหบริการเครือขายเองอยาง AIS, DTAC และ TrueMove มีความสนใจและเล็งเห็นประโยชน
ของเครือขายสังคมออนไลนที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาลตอธุรกิจ รวมทั้งผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ตางประเทศอยาง INQ ก็ไดประกาศชัดวาเปนโทรศัพทรุนแรกของโลกที่เกิดมาเพื่อ เครือขายสังคมออนไลน
โดยเฉพาะ โดยนําเอาคุณสมบัติประเภทเครือขายเครือขายสังคมออนไลนมารวมไวในโทรศัพทมือถือ เชน
“Hi5, Facebook, Msn” เปนตน เพื่อใหลูกคางายตอการใชงาน และในอีกไมนานผูบริโภคก็จะไดเห็น
โทรศัพทมือถือที่รวมเครือขายสังคมออนไลนของยี่หออื่น ๆ ในประเทสไทยบาง
ปจจุบันเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันวาโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญกับผูบริโภคมาก
ที่สุดในแตละวัน โดยเฉพาะผูบริโภคที่อยูนอกสถานที่ไมวาจะเปนบานหรือที่ทํางาน ผูบริโภคจะใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนเครื่องมือในการรับขอมูลขาวสารและความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ แทน ทําใหรูปแบบ
การตลาดของโทรศัพทเคลื่อนที่มีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง เพราะโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสื่อที่อยูกับวิถี
ชีวิตผูบริโภคมากกวาสื่ออื่น ๆ ดังนั้นโทรศัพทเคลื่อนที่จึงกลายเปนปจจัยที่ 5 หรือ 6 ของการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และในขณะเดียวกันแนวโนมความรุนแรงของกระแส (Social network) เครือขายสังคมออนไลนก็
มีมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งในยุคอนาคตระบบโทรศัพทมือก็จะเขามามีบทบาทแทนคอมพิวเตอรโดยจะสามารถ
อํานวยความสะดวกใหกับมนุษยไดเปนอยางดี และถาธุรกิจ นํา Social network เครือขายสังคมออนไลน มายอไว
บนโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได และสิ่งนั้นเองก็จะทําใหนําไปสูธุรกิจและกอใหเกิดรายได
ตอไปในอนาคต
เครือขายสังคมออนไลนนับไดวาเปนพื้นที่ของบริการที่สาธารณชนสามารถเขาถึงได โดยมีทั้งผลดี 79.3%
และผลเสีย 20.7% (รายงานผลกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย, 2551) โดยผลเสียก็คือการเกิดอาชญากรรม
เชน การหลอกลวงผูอื่น รวมทั้งการใชถอยคําที่ไมเหมาะสม จนทําใหมีคดีฟองรองซึ่งจะเห็นไดจากสื่อตางๆ เชน
โทรทัศน หรือ ตามหนาหนังสือพิมพอยูบอยครั้ง ทั้งนี้ผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงปญหาจึงไดสํารวจพฤติกรรมการใช
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เครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อศึกษาในแงมุมตาง ๆ เพื่อจัดทําเปนขอมูลที่สามารถนําไปใช
ประโยชนเพื่อหาแนวทางแกไขและลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมได

2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อใหผูใหบริการเครือขายสามารถนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางตอยอดทางธุรกิจเกี่ยวกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย
2. เพื่อใหนักพัฒนาระบบสามารถนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพและเลือกที่จะพัฒนาให
ตรงกับกลุมเปาหมาย
3. เพื่อใหนักการตลาดสามารถนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางพัฒนาธุรกิจใหใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย
4. เพื่อใหผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ของแตละคายสามารถนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาโทรศัพทใหสามารถใชงานได
ตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย
5. เพื่อใหทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําประโยชนของขอมูลพฤติกรรมผูใชเครือขายสังคมออนไลนผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ไปเปนแนวทางเพื่อลดปญหาการเกิดอาชญากรรมได

3. สมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่1 (H1) ปจจัยดานบุคคลที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่แตกตางกัน
สมมุติฐานที่2 (H2) ปจจัยทางดานการใชบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมุติฐานที่ 3 (H3) ปจจัยทางดานประเภทเครือขายสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับความถี่ในการใช
งานเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่
สมมุติฐานที่4 (H4) ปจจัยดานแรงจูงใจในการใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงเนนพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่ง
สามารถแสดงดังภาพประกอบ 1
ปจจัยดานบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5.รายได

(ตัวแปรอิสระ)
H1

ปจจัยดานการใชบริการ
1. เครือขายที่ใช
บริการ
2. ประเภทการจาย
คาบริการ
3. คาใชจายรายเดือน

ปจจัยดานประเภท
เครือขายสังคมออนไลน
1. บุคคล

(ตัวแปรอิสระ)

(ตัวแปรอิสระ)

- โปรแกรม สนทนา

ปจจัยดาน
แรงจูงใจในการใช
เครือขายสังคม
ออนไลน

2. บันเทิง
- บล็อค
- ไดอารี่
- เว็บบอรด
- แชรรูปภาพ
3. ธุรกิจ
- ไมโครบล็อก

H2

H3

พฤติกรรมการใช
เครือขายสังคมออนไลน
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
1. กิจกรรม
2. สถานที่
3. ชวงเวลา
4. ความถี่
(ตัวแปรตาม)
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุมผูใชเครือขาย
สังคมออนไลนผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจงในการเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียน/นักศึกษา อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจาหนาที่บริษัท และบุคคลทั่วไป โดยจะเลือกเฉพาะผูที่เคยใชเครือขายสังคมออนไลนผาน
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ซึ่งไดทําการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําเสนอแบบสอบถามที่สรางแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
ไดตรวจสอบแกไขในความชัดเจนของเนื้อหา และหลังจากนั้นผูวิจัยไดไปทําการPretest กับกลุมผูใชเครือขาย
สังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน 30 คน แลวนําคะแนนดังกลาวไปหาความเชื่อมั่น(Reliability)
โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบของ Cronbach คาที่ไดตามมาตรฐานระบุวา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาไมควรต่ํากวา 0.70 ซึ่งผูวิจัยคํานวณคาแอลฟาออกมาได 0.96 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถาม
อยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได

6. ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางผูใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเพศหญิงและชายในอัตราที่เทากันคือ
รอยละ 50.00 อายุระหวาง 19-35 ป รอยละ 46.50 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 51.8 มีรายไดตอเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 37.80 มีอาชีพเปนนักนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 38.20 ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แบบเติมเงิน คิดเปนรอยละ 58.20 ใชเครือขาย DTAC คิดเปนรอยละ 44.20 คาใชบริการตอเดือน 300-600 บาท
คิดเปนรอยละ 38.50
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่พบวาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนจะนิยมเลนที่บานตนเองเปนอับดับ 1 คิดเปนรอยละ 41.80 รองลงมาใชที่โรงเรียน คิดเปนรอยละ
23.80 ใชที่บานเพื่อน คิดเปนรอยละ 14.80 ใชที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 11.80 ใชบนรถ คิดเปนรอยละ 6.00
และใชที่หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 2.00
กิจกรรมการใชงานในเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญนิยมการสนทนาผาน
โปรแกรมสนทนาคิดคาเฉลี่ยเปน 3.29 รองลงมาคือการอัพเดทหนาประวัติสวนตัวของตนเอง คิดคาเฉลี่ยเปน
3.02 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเว็บบอรด คิดคาเฉลี่ยเปน 3.01 อานหนาประวัติเพื่อน คิดคาเฉลี่ยเปน 3.01
ใชไมโครบลอก คิดคาเฉลี่ยเปน 2.78 การแชรรูปภาพ คิดคาเฉลี่ยเปน 2.66 และสุดทายคือการเขียนไดอารี่
คิดคาเฉลี่ยเปน 2.53
ปจจัยดานแรงจูงใจในการใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่อันดับที่ 1คือ ตองการหาเพื่อน
ใหม คิดคาเฉลี่ยเปน3.88 รองลงมาคือ ลูกคาชื่นชอบใหโปรแกรมมีความทันสมัย คิดคาเฉลี่ยเปน 3.81 สวนอันดับ
ที่ 3 คือ ลูกคาจะชื่นชอบการใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในเชิงของธุรกิจ คิดคาเฉลี่ยเปน
3.80
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ความถี่ที่ใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลนผาน
ระบบโทรศัพท1 – 2 ชั่วโมง ตอ สัปดาห คิดเปนรอยละ 24.80 รองลงมา 3 – 4 ชั่วโมง ตอ สัปดาห คิดเปนรอยละ
24.80 และนอยกวา 1 ชั่วโมง ตอ สัปดาห คิดเปนรอยละ 21.0 มากกวา 6 ชั่วโมง ตอ สัปดาห คิดเปนรอยละ
12.80 ตามลําดับ และ 5 – 6 ชั่วโมง ตอ สัปดาห คิดเปนรอยละ 12.20 ตามลําดับ
ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลน
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ชวงหัวค่ํา 19.00 – 21.00 น.) คิดเปนรอยละ 18 ชวงเที่ยง (12.00 – 14.00 น.) คิดเปน
รอยละ 16 ชวงบาย (14.00 – 17.00 น.) คิดเปนรอยละ 15.00 ชวงสาย (08.00 – 12.00 น.) คิดเปนรอยละ13.80
ชวงดึก (21.00 – 24.00 น.) คิดเปนรอยละ 13.80 ชวงเย็น (17.00 – 19.00 น.) คิดเปนรอยละ 12.2 ชวงเชา (06.0008.00 น.) คิดเปนรอยละ 7.20 และชวงหลังเที่ยงคืน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ
ประเภทเครือขายสังคมออนไลนผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ใชมากที่สุดคือประเภทบุคคล คิดเปนรอยละ
50.11 รองลงมาดานบันเทิง คิดเปนรอยละ 45.40 และดานธุรกิจ คิดเปนรอยละ 4.48 ตามลําดับและเรียงลําดับ
ความฮิตของชื่อโปรแกรมเครือขายสังคมออนไลนผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานมากที่สุด อันดับ 1 คือ
HI5 คิดเปนรอยละ 76.5 อันดับ 2 MSN คิดเปนรอยละ 54.80 อันดับ 3 QQ คิดเปนรอยละ 42.00 อันดับ 4
Skype คิดเปนรอยละ 9.50 อันดับ 5 นกนก คิดเปนรอยละ 6.80 อันดับ 6 Playground คิดเปนรอยละ 4.50
อันดับ 7 Zheza คิดเปนรอยละ 4.00 อันดับ 8 Pantip และ Facebook คิดเปนรอยละ 3.00 เทากัน อันดับ 9
Twitter คิดเปนรอยละ 2.80 อันดับ 10 Myfr3nd คิดเปนรอยละ 2.50 อันดับ 11 Mygramma คิดเปนรอยละ
1.80 อันดับ 12 Myspace คิดเปนรอยละ 0.80 และอันดับ 13 ZYB คิดเปนรอยละ 0.20
ปจจัยทางดานบุคคลมีเพียงอายุที่แตกตางกันเทานั้นที่ทําใหมีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนผาน
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปไดวาชวงอายุที่แตกตางกันทําใหระดับ
ความคิดที่จะเลือกใชและวัตถุประสงคในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่มีความ
แตกตางกัน
ปจจัยทางดานการใชบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญ 0.05 สรุปไดวา ประเภทคาบริการและคาบริการรายเดือน ลูกคาสามารถ
ควบคุมคาใชจายไดเพราะถาลูกคาใชบริการแบบเติมเงิน จะไมโดนจํากัดวงเงินการใชงาน และความถี่ในการใช
เครือขายสังคมออนไลนก็จะมีบอยมากขึ้น
ปจจัยทางดานประเภทเครือขายสังคมออนไลนที่ใชบนโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับความถี่ใน
การใชงานเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญ 0.01 สรุปไดวา เครือขายสังคม
ออนไลนประเภทบุคคล เชน การสนทนาโดยผานโปรแกรม สนทนา หรือหองสนทนา มีความถี่ในการออนไลน
บอยกวาประเภทอื่นเพราะวาโปรแกรมสนทนาจําเปนตองใชเวลานานในการโตตอบพูดคุยกับบุคคลอื่น
ปจจัยดานแรงจูงใจในการใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชเครือขายสังคมออนไลนผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมีนัยสําคัญ 0.01 สรุปไดวาปจจัยทางดาน
แรงจูงใจมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความเขาใจในสิ่งที่ลูกคาตองการเพื่อสนองตอความตองการและนําไปสู
พฤติกรรมได
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7. ขอเสนอแนะ
จะเห็นไดวาพฤติกรรมของผูใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่จะนิยมการพุดคุยเพื่อสราง
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นมากเปนพิเศษไมวาจะทําโดยผานโปรแกรมสนทนา หรือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยมีเว็บบอรดเปนสื่อกลาง รวมทั้งการแสดงออกอยางเปนอิสระทางดานความคิด ดังนั้นผูใชบริการยอมตองการ
ความเปนอิสระในการสื่อสาร หรือการเขียนบทความตาง ๆ เชนการอัพเดทหนาประวัติสวนตัวของตนเอง
เมื่อผูใชกลายเปนผูสรางสรรคผลงานจึงกอใหเกิดผลงานหลากหลายรูปแบบมีทั้งดีและเสื่อมเสีย จึงยากตอการเขา
ไปควบคุม
ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาทางดานผูใชบริการเองควรใหความระมัดระวังในการเลือกที่จะรับคําขอ
เชิญเปนเพื่อน และทางดานผูใหบริการเองควรจะมีนโยบายปองกันโดยการจัดทําระบบเสริมเพื่อคัดกรองคําพูด
หยาบคาย โดยที่ใหผูใชบริการเองสามารถที่จะเลือกใชบริการนี้หรือไมก็ได รวมทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะมี
นโยบายการจัดอันดับเครือขายสังคมออนไลนที่ใหประโยชนและใหความปลอดภัยตอผูบริโภค เพื่อลดปญหาการ
เกิดอาชญากรรม
และเพื่อนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใชใหเปนประโยชนหรือเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในครั้งตอไป
ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ ผูวิจัยควรจะศึกษาพฤติกรรมของผูใชเครือขายสังคมออนไลนผานโทรศัพทเคลื่อนที่
โดยเลือกกลุมตัวอยางเปนผูใชเครือขายสังคมออนไลนในจังหวัดตาง ๆ ดวย ทั้งนี้เพื่อที่จะทําใหไดเรียนรูถึง
พฤติกรรมของกลุมผูใชเครือขายสังคมออนไลนในแตละจังหวัดที่แตกตางออกไป และผลวิจัยที่ไดก็สามารถนํามา
เปนแนวทางเพื่อไปพัฒนาธุรกิจใหใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น และหาวิธีการปองกันการเกิดเหตุ
อาชญากรรมในกลุมผูใชเครือขายสังคมออนไลนในพื้นที่ตาง ๆ ได
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การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ต และปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต เชน การยอมรับเทคโนโลยี รูปแบบการดําเนินชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาผานสื่ออินเตอรเน็ต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นป จากโรงเรียนใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีการศึกษามาก
ที่สุดในภาคเหนือ ทําใหผูวิจัยสนใจทําวิจัยในครั้งนี้ โดยมีจํานวนประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งสิ้น 400 คน
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใช คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติไคสแควร (Chi-square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน
(Spearman rank correlation coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ และใช T-test , One-way ANOVA เพื่อ
ทดสอบความแตกตาง โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบวา
ผลการวิจัยสถานภาพของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58 ซึ่งอยูในชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 52.25 โดยมีคาใชจายรายวัน ประมาณ 30 – 50 บาท และมีคอมพิวเตอรใชใน
ครอบครัว โดยผูปกครองมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ในสวนของตัวแปรอิสระดานสถานสวน
บุคคลประชากร พบวา เพศ ระดับการศึกษา และคาใชจายรายวันแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการสื่อสารผานสื่อ
อินเตอรเน็ตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานความเชื่อของพฤติกรรมตอการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต (TpB) พบวานักเรียนใช e-mail ของ Hotmail
คิดเปนรอยละ 41 เพื่อการสื่อสารเปนสวนใหญ ซึ่งการขอจดทะเบียนเพื่อใชอินเตอรเน็ตขอจดดวยตนเอง
และเรียนรูการใชอินเตอรเน็ตจากชั้นเรียนที่คุณครูเปนผูสอน โดยมีปริมาณการใชอินเตอรเน็ตเฉลี่ยตอสัปดาห
5-10 ชั่วโมง สวนชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ตมากที่สุดเวลา 18.00 น. – 21.00 นาฬิกา โดยสืบคนขอมูลจาก
เว็บไซตโดยเฉลี่ย 10 เว็บไซตตอสัปดาห กลุมเพื่อนที่ออนไลนบนอินเตอรเน็ตสวนใหญเปนเพื่อนในหองเรียน
และมีวัตถุประสงคในการใชอินเตอรเน็ตเพื่อรวบรวมขอมูลหรือคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต และยอมรับ
สมมติฐานพฤติกรรมของนักเรียนที่แตกตางกันจะมีการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05
ดานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) พบวาการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตงายตอการใชงาน และการหาขอมูลที่
ตองการบนอินเตอรเน็ตเปนไปโดยงาย ประหยัดเวลาและคาใชจาย ทําใหไดขอมูลที่เปน ประโยชน รวดเร็ว
และถูกตอง และยอมรับสมมติฐานที่การยอมรับเทคโนโลยีที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการสื่อสารผาน
อินเตอรเน็ตแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) พบวาไดรับการสื่อสารกับเพื่อนใหมบนอินเตอรเน็ต ทําใหทราบ
ขอมูลที่ทันสมัย ประกอบกับไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอกัน

คําสําคัญ : พฤติกรรมการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ต การยอมรับเทคโนโลยี รูปแบบการดําเนินชีวิต
ABSTRACT
This objective of this study are to explain the behavior of internet communication of high school student
in Chaing Mai Province and to identify the factors that affect behavior of communication through the internet
Technology Acceptance Model (TAM) Theory of planned behavior (TpB) and life style in access internet are
used as the study models. The samples consist of 400 students. Questionnaire is used to collect data.
The statistics used in analyzing the data are divided into 2 parts which are Descriptive Statistics by using
Percentage, Means and the Standard Deviation, Inferential Statistics, Chi-square and the Spearman rank
correlation coefficient in order to test the relation and to use T-test, One-way ANOVA in order to test the
difference by specifying the statistical significance at 0.05. From the study result it was discovered that
The results of the characteristics of sample are the followings : the most of student is female for 58 per
cent and in lower secondary school for 53.5 per cent. Their daily exponser are between 30-50 bath students
have a computer in their house, and most of their parent’s occupation are small business owner.As for the
various of gender, level of education and daily expenser of the population characteristics is different it is found
that there is positive relation with the perception with statistical significance at 0.05.
Most of student access e-mail by using hotmail, under that own registration. The frequency of using
internet is between 5-10 hours per week during 18:00 – 21:00 PM and access 10 web sites per week. The group
of people that they communicate with their friend’s classroom. The main objective to access internet for search
information and accept to be different for the behavior communication though intern it is found that there is
positive relation to the perception with statistical significance of 0.05.
The Technology Acceptance Model (TAM) of student were easy to access internet and save time and
save money and accept to be different for the Technology Acceptance Model (TAM) it is found that there is
positive relation to the perception with statistical significance of 0.05.
The life style of behavior communication though the internet of high student are Chat Online with new
friends to exchange opinion together
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1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในยุคของการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตเปนที่แพรหลาย จนทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ตามที่
เดวิส (Davis, 1989) ไดกลาวไววา การสื่อสารผานอินเตอรเน็ตเปนการสื่อสารที่เติบโตอยางรวดเร็วและไดรับ
ความนิยมอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุมวัยรุนเปนวัยแหงการเรียนรู เปนชวงของการอยากรูอยากลองเพื่อหา
คําตอบในสิ่งที่ตัวเองตองการ แตดวยการพัฒนาทางสมองที่ตองคอยเปนคอยไปตามวัยทําใหขาดวุฒิภาวะเพียง
พอที่จะแยกแยะ ขาดความรอบคอบ การตระหนักรูในการใชชีวิตตามปกติในสังคม การสื่อสารคือสวนหนึ่งที่ชีวิต
ขาดไมได เนื่องจากไดรับความเพลิดเพลินไปกับการบอกเลาสิ่งตางๆที่พบเห็น เปนความตองการแสดงความรู
ความสามารถที่มีในตัวใหคนอื่นรับทราบ ตองการความมีอิสระทางดานความคิด อิสระทางการแสดงออก
ลักษณะการสื่อสารของวัยรุนในปจจุบัน ที่พอแมตองทํางานจึงไมคอยมีเวลาใหกับลูก ทําใหลูกตองหาคนที่จะ
สื่อสารดวย สื่อจึงเขามามีอิทธิพลในความคิดตางๆของวัยรุน เปนทางเลือกที่ถูกใจวัยรุนอยางมากเนื่องจากวัยรุน
ตองการการสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวก และประหยัด อินเตอรเน็ตจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของสังคมวัยรุน
เพราะสามารถสื่อความหมายไดทั้งในรูปแบบ ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
จากการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการสื่อสาร ทําใหปจจุบันการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก เนื่องจากเปนสื่อความคิดความเขาใจของตนเองกับผูอื่น เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มี
การสื่อสารที่สรางสรรคยอมมีความสามารถทางภาษาที่ดีใหกับเด็กจําเปนตองคําถึงการใชภาษาที่เหมาะสมตามวัย
ควรแสวงหาสื่อความรูเพื่อพัฒนาการความสามารถการใชภาษาที่ดีไมลอแหลมดังนั้นการเลือกใชบริการ
อินเตอรเน็ตที่เหมาะสมจะเปนประโยชนตอการสื่อสารตอไป (อวยพร พานิช, 2538: 54)
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตของวัยรุนในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมถือไดวาเปนจังหวัดที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีการศึกษาอยางมาก
และจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญ มีความเจริญทางเทคโนโลยีการศึกษามากที่สุดจังหวัดหนึ่งใน
ภาคเหนือ ทําใหผูวิจัยสนใจทําวิจัยในครั้งนี้ เพื่อที่ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนกลุมตัวอยางวามีพฤติกรรมใน
การสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตในรูปแบบใด ประเด็นที่สื่อสารกันสวนใหญเปนเรื่องใด มีความเสี่ยงที่จะ
กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม รวมไปถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม

2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาผานสื่ออินเตอรเน็ต
2. เพื่อศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมศึกษาสงผลตอการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ต
3. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาสงผลตอการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ต

549

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานภาพสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษา
ไดแก เพศ ,ระดับการศึกษา, คาใชจายรายวัน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TpB)
- ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Belifs)
- ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง (Normative Beliefs)
- ความเชื่อเกี่ยวกับความตั้งใจ (Control Beliefs)

การยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
- การรับรูวา การสื่อสารผานอินเตอรเน็ตงายตอการใชงาน
- การรับรูวาการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตเปนประโยชน

พฤติกรรมการสื่อสาร
ผานอินเตอรเน็ต
ของนักเรียนมัธยมศึกษา

รูปแบบการดําเนินชีวิต
(Life style)

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสาร การแสวงหาขอมูลขาวสารของนักเรียนมัธยมผานสื่ออินเตอรเน็ต
2. ทําใหทราบถึงปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของนักเรียนมัธยมที่สงผลตอการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ต

5. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อศึกษาความสัมพันธพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ท โดยกําหนด
ระยะเวลา ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2552 – มิถุนายน 2552 ประชากรที่ทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมแบงออกเปน 7 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของนักเรียนมัธยมศึกษา ไดแก เพศ ระดับการศึกษา คาใชจายรายวัน
มีลักษณะเปนคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา ไดแก การเลือกใช e-mail
ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ต คาใชจาย จํานวนเว็บไซดที่เขาใช วัตถุประสงคในการใชอินเตอรเน็ต มีลักษณะ
เปนคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา ตามการคลอยตามกลุมอางอิง
ไดแก การแนะนํา จากเพื่อน ครู ครอบครัว ญาติพี่นอง มีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale)
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมความตั้งใจการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการสื่อสาร ไดแก มีความตั้งใจ ความตองการ
การวางแผน การคาดการณ และการตัดสินใจ มีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 5 การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ไดแก การรับรูวาการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตงายตอการใชงาน
และเปนประโยชน มีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 6 พฤติกรรมการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา ตามวิถีชีวิต ไดแก การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดตามขาวสาร การคนหาขอมูลใหม สนใจในเรื่องที่ทันสมัย การไดพบเพื่อนใหม
การหาประสบการณใหมๆ มีลักษณะเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะพฤติกรรมการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต มีลักษณะเปน
คําถามแบบปลายเปด (Open-end Form)
สําหรับการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ จะใชการทดสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยจะตองมีเนื้อหาที่ตรงกับเรื่องที่วิจัย สามารถวัดใน
เนื้อหาที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง โดยใหผูที่มีความชํานาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ปริมาณ โดยใชคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index : IOC) การหาคาดัชนี
IOC นี้ ผูวิจัยใชวิธีของโรวิเนลลิ และแฮมบิลตัน
หลังจากสรางแบบสอบถามและปรับปรุงเสร็จแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ (Pilot
Test) เพื่อแสดงความเชื่อถือได (Reliability) กับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน เพื่อทดสอบวาคําถามแตละขอ แตละ
ตอนในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูวิจัยตองการหรือไม คําถามที่ใชเหมาะสมหรือไม
ยากหรืองายตอความเขาใจ จากนั้นนํามาทดสอบหาความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficent) ไดคาความเชื่อมั่นในคําถามตอนที่ 3 – 6 ซึ่งเปนคําถาม (Rating Scale) รวมมีคา 8.25

6. สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่ไดคืนมา จากกลุมตัวอยางและมีความสมบูรณ จํานวน 400
ชุด สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58 และเปนระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนตน คิดเปนรอยละ 52.25 และไดรับคาใชจายรายวัน โดยเฉลี่ย วันละ 40 – 60 บาท คิดเปนรอยละ 48
2. พฤติกรรมตามแผนของนักเรียนมัธยมศึกษาตามความเชื่อของพฤติกรรมตอการสื่อสารผาน
อินเตอรเน็ต
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคอมพิวเตอรใชสําหรับทุกคนในครอบครัว คิดเปนรอยละ 57 และ
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว หรือคาขาย คิดเปนรอยละ 38.50 และสวนใหญพักอาศัยอยูกับ
พอแม คิดเปนรอยละ 86.50 และใช e-mail ของ Hotmail เพื่อการสื่อสารเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 41 ซึ่งการ
ขอจดทะเบียนเพื่อใชอินเตอรเน็ต ขอจดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 43.80 และสามารถเรียนรูการใชอินเตอรเน็ต
จากชั้นเรียนที่คุณครูเปนผูสอนเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 23.30 และใชบริการอินเตอรเน็ตสวนใหญที่บาน
คิดเปนรอยละ 36.2 โดยรูจักการใชอินเตอรเน็ตมาเปนเวลา 4-6 ป คิดเปนรอยละ 37.50 ซึ่งมีปริมาณการใช
อินเตอรเน็ตเฉลี่ยตอสัปดาห 5-10 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 46.25 และชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต
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มากที่สุด เวลา 18.01 น. – 21.00 น. คิดเปนรอยละ 40.75 โดยปรากฏวาเคยใชบริการที่รานอินเตอรเน็ต คิดเปน
รอยละ 92.25 และมีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการที่รานอินเตอรเน็ต ต่ํากวา 50 บาท/ครั้ง คิดเปนรอยละ
80.43 และมีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการที่รานอินเตอรเน็ต ต่ํากวา 701-1,000 บาท บาท/เดือน คิดเปน
รอยละ 10.75 สวนจํานวนเว็บไซตที่เขาใชตอสัปดาห นอยกวา 10 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 62.75 และกลุมเพื่อนที่
ออนไลนบนอินเตอรเน็ตสวนใหญเปนเพื่อนในหองเรียน คิดเปนรอยละ 36.9 สวนวัตถุประสงคในการใช
อินเตอรเน็ตเพื่อรวบรวมขอมูลหรือคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 35.75
3. พฤติกรรมตามแผนเชิงกลุมอางอิงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต
พบวา นักเรียนมัธยมศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ เพื่อนเปนผูแนะนําใหใชอินเตอรเน็ตเพื่อการติดตอสื่อสาร, ญาติพี่นองเปนผูสนับสนุนใชอินเตอรเน็ตเพื่อ
การติดตอสื่อสาร, ครอบครัวเปนผูสนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการติดตอสื่อสาร และ ครูเปนคนชี้แนะใช
อินเตอรเน็ตเพื่อการติดตอสื่อสาร
4. พฤติกรรมตามแผนเชิงความตั้งใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต
พบวา นักเรียนมัธยมศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
คาดการณจะสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตในครั้งตอไป, ตองการจะสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตในครั้งตอไปมีระดับ
ความคิ ด เห็ น เท า กั น กั บ วางแผนจะสื่ อ สารผ า นสื่ อ อิ น เตอร เ น็ ต ในครั้ ง ต อ ไป, ตั ด สิ น ใจที่ จ ะสื่ อ สารผ า นสื่ อ
อินเตอรเน็ตในครั้งตอไป และตั้งใจจะสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตในครั้งตอไป
5. การยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ในแงการรับรูวาการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตงายตอการใชงาน พบวา
นักเรียนมัธยมศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การสื่อสาร
ระหวางกันบนอินเตอรเน็ตทําใหติดตอสื่อสารงายขึ้น, การเรียนรูการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการสื่อสารเปนเรื่องงาย ,
เปนเรื่องงายที่จะสรางความชํานาญการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการสื่อสาร, การเขาถึงอินเตอรเน็ตเปนเรื่องงาย และ
การหาขอมูลที่ตองการบนอินเตอรเน็ตไดงาย
สวนการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ในแงการรับรูวาการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตเปนประโยชน พบวา
นักเรียนมัธยมศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ทําใหทาน
ประหยัดเวลา, ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและรวดเร็ว, ทําใหทานประหยัดคาใชจายกวาชองทางอื่นและทําให
ไดขอมูลที่สื่อสารกันมีความถูกตองและครบถวน
6. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style)
พบวา นักเรียนมัธยมศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
สนใจการไดพบเพื่อนใหม, สนใจเรื่องที่ทันสมัย, สนใจการหาประสบการณใหมๆมีระดับความคิดเห็นเทากันกับ
สนใจการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, สนใจการติดตามขาวสาร และสนใจการคนหาขอมูลใหม
7. ขอเสนอแนะ
จากการประมวลผลคําถามปลายเปด พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาเรื่องการใชอินเทอรเน็ต คือ
เครื่องคอมพิวเตอรมีความเร็วต่ําทําใหการสืบคนอินเตอรเน็ตมีความลาชา โดยมีความตองการใชอินเตอรเน็ต
ระบบความเร็วสูง (High Speed Internet) และอินเตอรเน็ตยังเขาไปไมถึงสถานที่หางไกลความเจริญ เชน อําเภอ
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แมแตง จังหวัดเชียงใหม หรือสามารถใชอินเตอรเน็ตฟรีสําหรับโรงเรียนของรัฐบาล และการเขาใชอินเตอรเน็ต
ในโรงเรียนสวนใหญมักจะเกิดไวรัสมาก ดังนั้นหองคอมพิวเตอรในโรงเรียนควรมีระบบปองกันไวรัส (Fire
wall) ที่ทันสมัยอยูเสมอ และควรเพิ่มคุณภาพของฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) และมี
เจาหนาที่บริการแกปญหาในกรณีมีปญหาอยางเรงดวน
ปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของนักเรียนมีการใชบริการรานอินเตอรเน็ตมากขึ้น เพราะที่
รานมีความสะดวก และมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางโรงเรียนควรจัดใหมีอุปกรณคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียน
วัตถุประสงคของการใชอินเตอรเน็ต คือ เพื่อสืบคนขอมูล และเพื่อการสื่อสารกันเปนสวนใหญ ทางดังนั้น
ทางโรงเรียนจึงควรมีอาจารยหรือเจาหนาที่แนะนําแหลงขอมูลที่นาสนใจบนเว็ปไซดแลเชทออนไลน (Chat
Online) ที่เหมาะสมกับวัยรุน และโปรแกรมปองกันสื่อที่ไมเหมาะสมตาง กันอีกดวย
ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (Independent Sample T-test) และความแตกตางระหวาง
กลุม (One-way ANOVA) พบวาลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และคาใชจายรายวันที่
แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตแตกตางกัน
ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ สเปยรแมน (Spearman
rank correlation coefficient หรือ Spearman's rho) และไคสแควร (Chi-square) พบวาดานความเชื่อของ
พฤติกรรมตอการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต (TpB) แตกตางกัน จะยอมรับสมมติฐานพฤติกรรมของนักเรียนที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การสื่อสารผานอินเตอรเน็ตแตกตางจะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวา เพศของนักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนหญิงที่มีการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต
มากกวานักเรียนชาย ซึ่งอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญที่ชอบสื่อสารบนอินเตอรเน็ต และมี
คาใชจายรายวันโดยเฉลี่ย วันละ 30 – 50 บาท และพฤติกรรมการใช e-mail คิดเปนรอยละ 26 โดยใช e-mail จาก
hotmail เปนการสื่อสารสวนใหญ รองลงมาคือ ใช Hi-5 โดยการลงทะเบียนใช e-mail ดวยตนเอง คิดเปนรอยละ
43.80 โดยเปนการเรียนรูดวยตนเองจากการใชเว็ปไซดบอย ๆ และสถานที่ใชอินเตอรเน็ตสวนใหญ คือ
ใชอินเตอรเน็ตจากที่บานเพื่อการสื่อสารกัน โดยรูจักการใชอินเตอรเน็ตมาเปนเวลา 4-6 ป โดยแตละครั้งที่ใช
อินเตอรเน็ตพบวา ใชเวลา 5-10 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งเวลาในการใชอินเตอรเน็ต คือชวงเวลาหลังเลิกเรียน คือ
18 : 00 – 21 : 00 นาฬิกา และนักเรียนที่เคยใชบริการรานอินเตอรเน็ต จะเสียคาใชจายในการใชบริการโดยเฉลี่ย
ครั้งละไมเกิน 50 บาท/ครั้ง และไมเกิน 500 บาท/เดือน โดยเว็ปไซดที่เขาใชประมาณ 10 เว็ปไซดเทานั้น
การออนไลนหรือการเชท (Chat) เพื่อสื่อสารกันสวนใหญก็จะพูดคุยกับเพื่อนในชั้นเรียนเปนเปนสวนใหญ
รองลงมาคือเพื่อนตางหองเรียน ดานพฤติกรรมความเชื่อกลุมอางอิงที่แนะนําใหนักเรียนรูจักการสื่อสารบน
อินเตอรเน็ต พบวาเพื่อนเปนผูแนะนําใหรูจักการสื่อสารออนไลนกันบนอินเตอรเน็ต สวนพฤติกรรมความเชื่อ
ดานความตั้งใจของนักเรียนพบวามีความตั้งใจตอการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตทุกประเด็นในระดับมากเทาๆ กัน
คือมีความตั้งใจ ตองการ วางแผน คาดการณ และตัดสินใจที่จะสื่อสารอินเตอรเน็ตในครั้งตอไป สวนการยอมรับ
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เทคโนโลยีพบวา อินเตอรเน็ตงายตอการใชงานและเปนประโยชนตอนักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นในระดับมาก
เชน ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและรวดเร็ว เขาถึงขอมูลไดงาย ประหยัดเวลาและคาใชจายกวาชองทางอื่น
เปนตน และดานรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) พบวาในชีวิตประจําวันนั้น นักเรียนมีความสนใจที่จะไดพบ
เพื่อนใหม ๆ มากที่สุด รองลงมา คือ การสื่อสารบนอินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวันทําใหไดรับขอมูลขาวสารแปลก
ใหม ทันสมัย ทุกชาติ ทุกภาษา มีประโยชนตอการดําเนินชีวิต เปนตน

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณัฐพงษ ยอดดี (2551) การับรูและทัศนคติ ของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึง
การรับรู และทัศนคติของผูใชอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจํานวนประชากร 400 คน ผลการวิเคราะห
ผูใชอินเตอรเน็ตรับรูและทัศนคติเรื่องพระราชบัญญัติระดับปานกลาง ในดานการเปดรับสื่อพบวามีความสัมพันธ
เชิงบวกกับการรับรู ดานสมมติฐานพบวาระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีทัศนคติตอการกระทําความผิดแตกตาง
กัน และการรับสื่อยังพบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติ อยางมีนัยสําคัญ
โรบินสัน (Robinson) (2000 : บทคัดยอ) ศึกษาระดับการศึกษาของผูรับสาร มีความสัมพันธกับการใชสื่อ
และระดับความรูทางขอมูลขาวสารของบุคคล โดยกลุมคนที่มีระดับระดับการศึกษาตางกัน จะมีการใชสื่อและมี
ระดับความรูในเรื่องขอมูลขาวสารตางกันไปดวยกลาวคือ กลุมคนที่มีคามรูสูงเปนกลุมคนที่มีความรูดานขอมูล
ขาวสารดี และจะเพิ่มความรูดานนี้ของตนใหมากขึ้นโดยการใชสื่อ
สถาบันเทคโนโลยีจอรเจียร (Georgia Institute of Technology) (2009) วิจัยพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต
ทั่วโลก โดยเริ่มการมาตั้งแตเดือนมกราคม 1994 และทําการสํารวจทุก ๆ 6 เดือน การสํารวจครั้งลาสุดเริ่มระหวาง
วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 1996 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนชาวอเมริกัน รอยละ 73.4 ชาวยุโรป
รอยละ 10.8 ผูใชบริการอินเตอรเน็ตกวารอยละ 50 เขาสูระบบเครือขายจากที่บานและจายคาบริการเองขณะที่
รอยละ 80 ใชบริการอินเตอรเน็ตทุกวัน เพื่อความเพลิดเพลิน และรอยละ 36 ใชบริการ www แทนการดูรายการ
โทรทัศน ในการสํารวจครั้งเดียวกันนี้ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11,700 คน ไดมีการรวมเอาหัวขอในเรื่อง
การเมือง เรื่องสวนตัว และการใชโปรแกรมรวมไวดวย โดยการมีแบงกลุมอายุและวิเคราะหความแตกตางของ
กลุมอายุที่แตกตางกัน พบวา อายุเฉลี่ยของคนที่ใชอินเตอรเน็ตเทากับ 33 ป ผูหญิงสนใจใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น
กวาเดิมจากรอยละ 24.3 เปนรอยละ 31.5 รายไดคาเฉลี่ยตอครอบครัวเทากับ 59,000 ดอลลาหสหรัฐตอเดือน

9. รายการอางอิง
กันยา สุวรรณแสง, 2533. การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพมหานคร: บํารุงสาสน.
จิตติมา กาญจนินทุ, 2545. วิจัยเรื่องสื่ออินเทอรเน็ตกับโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนของบริษัทยูไนเต็ด
คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี (จํากัด). วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ “พฤติกรรม และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานอาหารของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร” กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ ประชากรที่มาใชบริการรานอาหารใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุระหวาง 20 - 30 ป สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 30,000 บาท
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่รานอาหารของกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะไปรับประทานอาหารที่รานอาหาร 3 - 4 ครั้ง/เดือน ไปรับประทานอาหารที่รานอาหารในชวงเวลา
18.01 - 20.00 น. มีคาใชจายในการรับประทานอาหารที่รานอาหาร โดยเฉลี่ยเดือนละ 501 - 1,500 บาท
รับประทานอาหารที่รานอาหารดวยเหตุผลพบปะเพื่อนฝูง, ครอบครัว โดยปกติไปรับประทานอาหารที่รานอาหาร
ประมาณ 3 - 5 คน ไดรับขาวสารเกี่ยวกับรานอาหารมากที่สุด คือ การบอกตอ/คนรูจักแนะนํา รสชาติอาหารที่
ชอบมากที่สุด คือ แบบรสกลมกลอม และอาหารประเภทที่ชอบมากที่สุด คือ อาหารไทย (ภาคกลาง)
สําหรับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑอยู
ในระดับสําคัญมาก ไดแก อาหารมีรสชาติอรอย อาหารมีความสดนารับประทาน มีอาหารหลากหลาย และตรงกับ
ความตองการ ปจจัยดานราคาอยูในระดับสําคัญมาก ไดแก ราคาอาหารสมเหตุสมผลยอมรับได มีปายแสดงอัตรา
คาอาหารใหเห็นชัดเจน ใกลเคียง หรือเทากับรานอื่น ปจจัยดานสถานที่ อยูในระดับสําคัญมาก ไดแก มีสถานที่
จอดรถสะดวกกวางขวางเพียงพอ ทําเลที่ตั้งอยูติดถนนใหญ ไป - มา จัดโตะรอรับบริการอยางกวางขวาง และ
เพียงพอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับสําคัญมาก ไดแก มีสวนลดคาอาหารเปนพิเศษ เมื่อมาใช
บริการบอยครั้ง มีปายแสดงการใหบริการอยางชัดเจน (เชน รานอาหารไทย ฝรั่ง จีน เปนตน) มีบุคคลอื่นแนะ
นํามาใชบริการ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางจากการใชบริการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร
อยูในระดับสําคัญมาก ไดแก ความสะอาดของรานและอุปกรณ คุณภาพ และรสชาติของอาหาร ราคาประหยัด
เหมาะสม บรรยากาศดี โปรง นั่งสบาย
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คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาด การเลือกรานอาหาร
ABSTRACT
This research aimed at studying “behavior and marketing factors affecting consumers in selecting
restaurants in Bangkok”. The sample included 400 people using service in restaurants in Bangkok. The methods
were quota sampl.ing and accidental sampling. Tool used in collecting data was questionnaire.
It was found from the research that most respondents were females aged between 20 – 30 years, single,
held bachelor’s degree, were employees of the company, had monthly salary of 10,000 – 30,00 baht.
The behavior of having food at restaurants of samples in Bangkok was that most of them had food at
restaurants for about 3 – 4 times a month; they went to have food during 6.01 pm. – 8.00 pm.; they had spent
money for food at restaurants for about 501 – 1,500 baht a month a month; they had food at restaurants by the
reason of meeting friends and family; normally they came in 3 – 5 people for having food at restaurants; they
had information about restaurants from word of mouth/ from someone they knew; their favorite food taste was
suavity; and they liked Thai food (central region) at most.
Marketing factors that affect decision making in choosing service from restaurants were found that: on
product, it was at very significant level were delicious food, fresh and nice-looking food, and varieties of food
and was corresponding to the needs and wants; on price, it was at very significant level that were reasonable
price, having sign showing service rate clearly, and same rate of service with other restaurants; on place, it was
at very significant level that were that the car park was spacious sufficiently, location at main road, convenient
tables for service and sufficient supply of tables; on promotion, it was at very significant level that were special
discount when frequently using service, with clear sign showing rate of service (such as Thai restaurants,
European restaurants, Chinese restaurants) and there are other people recommending the service.
Opinions and suggestions of sample from using service of restaurants in Bangkok were at very
significant level at that were cleanliness of store and equipment and quality and taste of food, reasonable price,
and good climate with comfortable seat.

KEYWORDS: Marketing factors, Selection of restaurants
1. ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
มนุษยทุกคนยอมมีความตองการพื้นฐานที่เหมือนกัน คือ ปจจัยสี่ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย
และยารักษาโรค ซึ่งปจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษยมากที่สุด คือ อาหาร เนื่องจากเปนปจจัยที่มนุษยตองการ
บริโภคอยางตอเนื่อง เนื่องจากสภาวะแวดลอมทางสังคม และเศรษฐกิจที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตอเวลา ทําให
การดํารงชีวิตของมนุษยมีความเรงรีบมากขึ้น ทําใหหลายคนไมมีเวลาในการประกอบอาหารรับประทานเองที่
บาน และทามกลางปญหาราคาน้ํามันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจรุมเรา ทําใหคนไทย
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ตองเนนประหยัดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามธุรกิจรานอาหารก็ยังมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจาก
แนวโนมของการออกไปรับประทานอาหารนอกบานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเรง
รีบทําใหไมมีเวลาในการประกอบอาหารที่บาน ความตองการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผอนคลายความเครียด
การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุมเพื่อนฝูง อยางไรก็ตามบรรดาผูประกอบการในธุรกิจ
รานอาหารตางก็ตองเรงปรับตัวใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาใสใจในคุณคาของอาหารที่
รับประทานมากขึ้น และยังเนนประหยัดคาใชจาย กลาวคือผูประกอบการธุรกิจรานอาหารหันมาเนนเมนูอาหาร
เพื่อสุขภาพ และราคาประหยัดกวาเมื่อเทียบกับการทําอาหารรับประทานเองที่บาน รวมทั้งเนนการเพิ่มบริการที่
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะการบริการสงอาหารนอกสถานที่ไปยังทั้งที่ทํางาน และที่บาน
รวมทั้งเพิ่มบริการจัดงานเลี้ยงสวนบุคคล โดยเฉพาะในชวงที่มีการเปดตัวสินคา และบริการ หรือในเทศกาลเฉลิม
ฉลองชวงปลายป มูลคาธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยในป 2551 สูงถึงประมาณ 100,000 ลานบาท และมีอัตรา
การขยายตัวประมาณรอยละ 5.0 โดยคํานวณจากคาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคนไทย รวมกับ
คาใชจายดานอาหาร และเครื่องดื่มของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ กลาวคือคาใชจายในการบริโภคอาหารนอก
บานของคนไทยเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 927 บาทตอครัวเรือน ซึ่งคาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคน
ไทยในแตละครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนนั้นจะแตกตางกันในแตละภาค กลาวคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,158 บาท
ภาคกลาง 1,007 บาท ภาคใต 876 บาท ภาคเหนือ 555 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 519 บาท สําหรับ
คาใชจายดานอาหาร และเครื่องดื่มของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 18.0 ของคาใชจาย
ทั้งหมดของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ปจจุบันรานอาหารในประเทศมีจํานวน 64,113 ราน แยกเปนรานอาหาร
ในกรุงเทพฯ จํานวน 12,000 ราน และในตางจังหวัดจํานวน 52,113 ราน จํานวนรานอาหาร/ภัตตาคารมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.0 ตอป ธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย)
เราจะสังเกตไดวาจํานวนของรานอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเปนเพราะดวยสาเหตุจากทําเลใหมที่นาสนใจ
ขยายสาขา การเปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมมาลงทุนทํารานอาหาร ของผูประกอบการ แมเศรษฐกิจชวงนี้เปนชวงที่
คอนขางวิกฤติ แตเราก็ยังเห็นจํานวนรานใหมๆ เกิดขึ้นเสมอแต ณ ปจจุบันนี้ กําลังทรัพย กําลังซื้อ และพฤติกรรม
ของผูบริโภคในการจับจายใชสอยยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ผูประกอบการรานอาหารจึงตอง
บริการจัดการรานของตน เพื่อใหสามารถฟนฝาอุปสรรคทางเศรษฐกิจนี้ ทุกๆรานตางดึงกลยุทธตางๆ นานา เพื่อ
ดึงดูดลูกคา และสรางสภาวะการแขงขันที่เขมขนขึ้นระหวางรานอาหารดวยกันเอง การดึงดูดลูกคา หรือผูบริโภค
เปนสิ่งสําคัญ หากรานไหนสามารถตอบสนองความตองการ หรือสรางแรงดึงดูดใจใหกับลูกคาไดมาก ก็สามารถ
ดํารงธุรกิจได หากรานไหนบริหารจัดการไมดีก็อาจจะแขงขันกับเขาไมได และอาจประสบความลมเหลวในที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานอาหารของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลใหแกผูประกอบการรานอาหารในกรุงเทพ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ชวยในการปรับปรุงรานใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด และใชประกอบในการเลือก
รานอาหารที่ตรงความตองการที่จะใชบริการสําหรับผูบริโภคไดอีกดวย
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

3. กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการเลือก
รานอาหารของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานสถานที่
- ดานการสงเสริมการตลาด

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือก
รานอาหารของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได

พฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการเลือก
รานอาหารของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
- รับประทานบอยแคไหน
- ชวงเวลาใดบอยที่สดุ
- คาใชจายเดือนละเทาไร
- เหตุผลในการใชบริการ
- รับประทานครั้งละกี่คน
- รับขาวสารจากไหน
- ชอบรสชาติแบบใด
- ชอบรับประทานประเภทไหน

4. สมมติฐานการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือก
รานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
2. ปจจัยดานการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเลือกรานอาหารของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร

5. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงการรับประทานอาหารนอกบานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2 มื้อ
คือ มื้อกลางวัน และมื้อเย็น โดยสุมเลือกประชากรที่มาใชบริการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร แตละเขต ทั้ง 50
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เขต ไดแก เขตพระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะป เขตปทุมวัน เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ เขตพญาไท เขตธนบุรี
เขตบางกอกใหญ เขตหวยขวาง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกนอย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ
เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตราชเทวี เขตลาดพราว
เขตวัฒนา เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา
เขตบางนา เขตทวีวัฒนา เขตทุงครุ เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตราษฎรบูระ เขตบางพลัด เขตบึงกุม เขตจตุจักร
เขตดินแดง เขตบางซื่อ เขตสาทร โดยมุงศึกษาเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม และปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

6. แนวทางในการวิจัยประกอบดวยทฤษฎีดังนี้
1. ความเปนมาของกิจการภัตตาคาร
2. แนวคิดความสําเร็จในอุตสาหกรรมรานอาหาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
4. แนวคิดการพัฒนากลยุทธทางการตลาด
5. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยตางๆ
6. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ

7. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใหไดคําตอบที่เหมาะสม
กับวัตถุประสงคของการวิจัยโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชาการที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มาใชบริการรานอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง

8. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่รานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน
8 ขอ
สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 25 ขอ
สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด เพื่อรับขอเสนอแนะ และปญหาจากผูบริโภคในดานตางๆ
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9. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชวิเคราะหดวยคาความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยนําเสนอในรูปของตาราง ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใชทดสอบคา t – test และคา f – test เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และใชการทดสอบความสัมพันธดวย
วิธี Chi – Square เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สนใจศึกษา โดยไดกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05

10. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวน 400 คน เปนเพศหญิง รอยละ 58.50 สวนใหญอยู
ในชวงอายุ 20 - 30 ป รอยละ 51.50 สถานภาพโสด รอยละ 65.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 67.25 อาชีพ
พนักงานบริษัท รอยละ 66.00 และมีรายไดตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป รอยละ 23.25
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารในกรุงเทพมหานครแตกตางกันดังนี้
เพศ และอายุ ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน ในทุกๆ ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่
(Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
รานอาหารในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ในดานราคา (Price) และดานสถานที่ (Place)
ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ (Product)
อาชีพ ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารใน
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ในทุกๆ ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่ ( Place)
และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
รายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกรานอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ (Product)
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และ
ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกรานอาหารในกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของกลุม
ตัวอยางในกรุงเทพมหานครภาพรวม ไดแก
ดานผลิตภัณฑ (Product) อยูในระดับสําคัญมาก ไดแก อาหารมีรสชาติอรอย อยูในระดับสําคัญมากที่สุด
รองลงมาคือ อาหารมีความสดนารับประทาน อยูในระดับสําคัญมากที่สุด และมีอาหารหลากหลาย และตรงกับ
ความตองการ อยูในระดับสําคัญมากที่สุด
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ดานราคา (Price) อยูในระดับสําคัญมาก ไดแก ราคาอาหารสมเหตุสมผล ยอมรับได อยูในระดับสําคัญมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีปายแสดงอัตราคาอาหารใหเห็นชัดเจน อยูในระดับสําคัญมากที่สุด
ดานสถานที่ (Place) อยูในระดับสําคัญมาก ไดแก มีสถานที่จอดรถสะดวก กวางขวางเพียงพอ
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อยูในระดับสําคัญมาก ไดแก มีสวนลดคาอาหารเปนพิเศษ เมื่อมา
ใชบริการบอยครั้ง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในตําแหนง และขนาดของสถานศึกษา
โดยรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่ศึกษาครอบคลุม งานบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ
1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารบุคคล 4) ดานการบริหารทั่วไป
และใชรูปแบบการตัดสินใจตามแนวความคิดของวรูมและเยตตัน (Vroom and Yetton) 5 รูปแบบ คือ แบบที่ 1
ผูบริหารใชขอมูลที่มีอยูแลว และตัดสินใจเอง แบบที่ 2 ผูบริหารหาขอมูลจากครูอาจารยในโรงเรียนกอนแลว
ตัดสินใจเอง แบบที่ 3 ผูบริหารหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจเอง แบบที่ 4 ผูบริหาร
หารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง และ แบบที่ 5 ผูบริหารใหครู อาจารยในโรงเรียนทุกคน
มีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 316 คน คือ ผูบริหารที่ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ ผูที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูอํานวยการ และผูที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนรองผูอํานวยการ
ของสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวนโรงเรียน 124 แหง จากการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดวย IOC
ที่มีคาระหวาง 0.88-0.92 และหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทากับ
0.883 จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 316 ฉบับ คิดเปน 100 เปอรเซนต ที่ไดรับคืนนํามาทําการวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science) เพื่อหาคาคะแนนเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบคาเฉลี่ยโดยการใช t-test และ F-test เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปนรายคูโดยใช Scheffe test ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานใชการตัดสินใจแบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลว
ตัดสินใจเอง ผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิง มีรูปแบบการตัดสินใจดานวิชาการ แบบหารือกับครูอาจารยใน
โรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเองสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาเพศชาย ผูบริหารสถานศึกษาที่สมรสแลว มีรูปแบบ
การตัดสินใจ แบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเองสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาที่เปนโสด
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงตางกันมีรูปแบบการตัดสินใจไมตางกัน ผูบริหารสถานศึกษา
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ขนาดกลางและเล็ก มีรูปแบบการตัดสินใจแบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเองสูงกวา
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ

คําสําคัญ: รูปแบบการตัดสินใจ ผูบริหารสถานศึกษา
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the decision making styles of school administrators in schools
under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan Authority (BMA) and also to compare those styles of decision
making classified by sex, education level, experience, marital status and school size, which based on 4
administration aspects; academic administration, budget administration, personnel administration and general
administration using 5 pattern decision making theory of Vroom and Yetton; 1) autocratic decision making,
2) autocratic with information or skill seeking decision making, 3) individual consultation decision making,
4) group consultation decision making and 5) group decision making. The sample group of 316 administrators
(directors, vice directors, acting director and acting vice director) from 124 schools under the jurisdiction of
BMA were selected by Stratified random sampling, in academic year of 2550. A self-designed questionnaire
with validity by IOC between 0.88 – 0.92 and reliability by Cronbach’s Alpha Coefficient at 0.883 was used as
research tool. Three hundred and sixteen returned questionnaires (100 per cent.) were received and analyzed by
SPSS (Statistic Package for the social Science). The statistic tools were average, percentage, standard deviation,
t-test and F-test. The Scheffe’s post hoc comparison was utilized for seeking dual average differentiation. The
research result was shown that the decision making style of school administrators in BMA schools in all aspect
area of administration was group consultation decision making. Female administrators preferred group
consultation decision making style in academic administration than male administrators. Married administrators
preferred group consultation decision making style in general administration than single administrators. School
administrators of small-size and medium-size preferred group consultation decision making style than school
administrators of big-size and special big-size.
KEYWORDS: Decision making style, School in Bangkok Metropolitan Authority / BMA

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีการเรียนรู มีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหทุกสวนของสังคมเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชน โดยภาระหนาที่ที่สําคัญยิ่งของ
ผูบริหาร ก็คือ การตัดสินใจ (Decision making) เพราะเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการบริหารองคการ การเลือกใช
รูปแบบในการตัดสินใจใหเหมาะสมในการบริหารงาน ดานตาง ๆ จะสงผลตอกิจกรรม และประสิทธิภาพใน
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การเรียนการสอนของสถานศึกษา และสงผลตอคุณภาพทางการศึกษา จากปจจัยดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกตางกัน เพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่ดียิ่งขึ้นตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนก ตาม
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณในตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา

3. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากแบบจําลองปทัสฐานการมีสวนรวมของวรูม และเยตตัน (Vroom and Yetton's Normative Model of
Participation) ซึง่ ไดศึกษาวาตัวแปรจากสถานการณจะมีผลตอความสัมพันธระหวางแบบของการตัดสินใจของ
ผูนํากับการปฏิบัติงานของกลุมผูตาม แนวคิดนี้อยูบนพื้นฐานที่วาการมีสวนรวม (Participation) ในการตัดสินใจ
ของผูตามจะมีผลตอการปฏิบัติงานของกลุมผูตาม ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหคุณภาพ
การตัดสินใจ (Decision Quality) ดีขึ้นและการยอมรับในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชามากขึ้น (Decision
Acceptance) ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานของกลุม วรูมและเยตตัน ไดเสนอพฤติกรรม หรือแบบการตัดสินใจ
ของผูนํา ไว 5 แบบ โดยประกอบไปดวยการตัดสินใจแบบเผด็จการ 2 แบบ การตัดสินใจแบบปรึกษา 2 แบบ
และการตัดสินใจโดยผูนํา และผูตาม รวมกันตัดสินใจหรือเปนการตัดสินใจของกลุม 1 แบบ โดยตัวอยางงานวิจัย
ที่มีการใชรูปแบบการตัดสินใจของ วรูมและเยตตัน เชนกัน ไดแก การศึกษาปญหาการใชอํานาจตัดสินใจสั่งการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนเหนือ-กลุมกรุงธนใต โดย ภัทรภร
จิโรจวงศ (2542, บทคัดยอ) ซึ่งพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนเหนือ กลุมกรุงธนใต เลือกใชวิธีการตัดสินใจ แบบที่ 5 คือผูบริหารใหครูอาจารยในโรงเรียนทุกคนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจมากที่สุด สวนภาวนา วงสวาห (2541, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวม
ของผูบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบใหมี
สวนรวมในการบริหารงานวิชาการเปนแบบผูบริหารหารือครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง
ซึ่งเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ผูบริหารแตกตางกัน มีการตัดสินใจแบบใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 7 งาน ไมแตกตางกัน ยกเวน
งานนิเทศภายในมีความแตกตางกัน และผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการตัดสินใจแบบใหครูรวมใน
การบริหารงานวิชาการ 7 งาน ไมแตกตางกัน ยกเวนงานหลักสูตร การนําหลักสูตรมาใช และงานการเรียน
การสอน มีความแตกตางกัน
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน เปนสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณในตําแหนง และขนาดสถานศึกษา
ตัวแปรตาม เปนรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาตามแนวความคิดของ วรูม และ เยตตัน
(Vroom and Yetton) 5 รูปแบบ
แบบที่ 1 ผูบริหารใชขอมูลที่มีอยูแลว และตัดสินใจเอง
แบบที่ 2 ผูบริหารหาขอมูลจากครูอาจารยในโรงเรียนกอนแลวตัดสินใจเอง
แบบที่ 3 ผูบริหารหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจเอง
แบบที่ 4 ผูบริหารหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง
แบบที่ 5 ผูบริหารใหครู อาจารยในโรงเรียนทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

5. สมมติฐานการวิจัย
ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีสถานภาพตางกัน มีรูปแบบการตัดสินใจตางกัน

6. วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารที่ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ ผูที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูอํานวยการ และผูที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนรองผูอํานวยการ
ของสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550
จํานวนสถานศึกษา 436 แหง รวม 1,108 คน คัด เลือกจากการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
ไดจํานวน 316 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะเปนคําถามปลายปด
(Closed-Ended Questionnaire) โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ สอบถามรูปแบบ
การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา โดยปรับใหเขากับเกณฑการบริหารงานทั้ง 4 ดาน จํานวน 70 ขอ แปรผล
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ พัฒนาใหเขากับรูปแบบการตัดสินใจแบบใหมีสวนรวม
5 แบบ ของ วรูมและเยตตัน (Vroom and yet ton)

7. ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 คาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอภารกิจการ
บริหารงานสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
Χ
ภารกิจการบริหารสถานศึกษา
SD
รูปแบบการตัดสินใจ
ดานวิชาการ

4.37

0.27

ดานบริหารงานงบประมาณ

4.33

0.25

ดานการบริหารงานบุคคล

4.31

0.34

ดานการบริหารทั่วไป

4.39

0.24

ภาพรวม

4.35

0.25

หารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปน
กลุมแลวตัดสินใจเอง
หารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปน
กลุมแลวตัดสินใจเอง
หารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปน
กลุมแลวตัดสินใจเอง
หารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปน
กลุมแลวตัดสินใจเอง
หารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปน
กลุมแลวตัดสินใจเอง

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอภารกิจการบริหารงาน
สถานศึกษาในภาพรวม และรายดาน จําแนกสถานภาพตางๆของผูบริหารสถานศึกษา
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจ จําแนกตามเพศ
เพศชาย
ภารกิจการบริหารงานสถานศึกษา (n= 103)
SD
Χ
ดานวิชาการ
4.32
.29
ดานบริหารงานงบประมาณ
4.30
.25
ดานการบริหารงานบุคคล
4.26
.35
ดานการบริหารทั่วไป
4.35
.24
รวมภาพรวม
4.30
.26

เพศหญิง
(n= 213)
Χ

4.39
4.35
4.33
4.40
4.37

SD
.26
.24
.32
.23
.25

* คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจ จําแนกตามสถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
ภารกิจการบริหารงานสถานศึกษา (n= 50)
(n= 266)
SD
SD
Χ
Χ
ดานวิชาการ
4.37
.24
4.37
.28
ดานบริหารงานงบประมาณ
4.28
.26
4.34
.25
ดานการบริหารงานบุคคล
4.26
.36
4.32
.33
ดานการบริหารทั่วไป
4.30
.29
4.40
.22
รวมภาพรวม
4.30
.26
4.36
.25
* คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
568

t

P

2.331*
1.837
1.904
1.737
2.099*

.020
.067
.058
.083
.037

t

P

0.038
1.769
1.140
2.258*
1.496

.970
.078
.255
.028
.136
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจ จําแนกตามประสบการณในตําแหนง
< 10 ป และ 10 ป
> 10 ป
(n= 270)
ภารกิจการบริหารงานสถานศึกษา (n= 46)
SD
SD
Χ
Χ
ดานวิชาการ
4.39
.21
4.37
.28
ดานบริหารงานงบประมาณ
4.30
.23
4.34
.25
ดานการบริหารงานบุคคล
4.32
.31
4.31
.34
ดานการบริหารทั่วไป
4.33
.27
4.39
.23
รวมภาพรวม
4.33
.23
4.35
.25
* คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
ภารกิจการบริหารงาน
df
SS
MS
แหลงความ
สถานศึกษา
แปรปรวน
ดานวิชาการ
ระหวางกลุม
3
1.175
.392
ภายในกลุม
312
22.140 .071
รวม
315
23.315
ดานบริหารงานงบประมาณ
ระหวางกลุม
3
3.647
1.216
ภายในกลุม
312
16.049 .051
รวม
315
19.696
ดานการบริหารงานบุคคล
ระหวางกลุม
3
9.501
3.167
ภายในกลุม
312
25.921 .083
รวม
315
35.423
ดานการบริหารทั่วไป
ระหวางกลุม
3
2.634
.878
ภายในกลุม
312
14.971 .048
รวม
315
17.604
ภาพรวม
ระหวางกลุม
3
3.570
1.190
ภายในกลุม
312
16.478 .053
รวม
315
20.048
* คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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t

P

0.634
0.886
0.193
1.662
0.421

.527
.376
.847
.098
.674

F

P

5.5518*

.001

23.631*

.000

38.121*

.000

18.297*

.000

22.532*

.000
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ตาราง 6 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
ขนาดสถานศึกษา
ใหญพิเศษ
ใหญ
เล็ก
Χ
4.07
4.17
4.32
ใหญพิเศษ
4.07
.2569*
ใหญ
4.17
.01505*
เล็ก
4.32
กลาง
4.42
* คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กลาง
4.42
.3485*
.2421*

8. สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม เปนแบบหารือ
กับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง และเมื่อพิจารณารายขอ พบเฉพาะงานดานบริหารงานทั่วไป
ในบางขอที่ผูบริหารใหครู อาจารยในโรงเรียนทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพตางๆ พบวา
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิง มีรูปแบบการตัดสินใจเปนแบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปน
กลุม แลวตัดสินใจเองสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาเพศชาย
2.2 ผูบริหารสถานศึกษาที่สมรสแลวมีรูปแบบการตัดสินใจแบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปน
กลุมแลวตัดสินใจเองสูงกวาผูบริหารที่เปนโสด
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงตางกัน มีรูปแบบการตัดสินใจไมแตกตางกัน
2.4 ผูที่บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการตัดสินแบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียน
เปนกลุมแลวตัดสินใจเองสูงกวาผูที่บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ และขนาดใหญ

9. อภิปรายผล
1. รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอภารกิจการบริหารงานสถานศึกษา ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เปนแบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ภาวนา วงสวาห (2541, บทคัดยอ) อาจเปนเพราะ ระบบการบริหารการศึกษาในปจจุบันผูบริหารมีการรับฟง
ความคิดเห็นของครูมากขึ้น ประกอบกับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีขอมูลสนับสนุน การหารือกับ
ครูอาจารยในโรงเรียนจึงเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการหาขอมูล พรอมกันนั้นการปฏิรูปการศึกษา ทําใหเกิดการ
กระจายอํานาจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จะทําใหคุณภาพการตัดสินใจดีขึ้นและการยอมรับใน
การตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ตามแบบจําลองปทัสฐานการมีสวนรวมของวรูม และเยตตัน
2. การเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา พบวา
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2.1 รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศตางกันมีความแตกตางกัน โดยผูบริหาร
สถานศึกษาเพศหญิง มีรูปแบบการตัดสินใจเปนแบบหารือกับครูอาจารยในโรงเรียนเปนกลุมแลวตัดสินใจเองสูง
กวาผูบริหารสถานศึกษาเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัยของ จีรวรรณ พัฒนภักดี (2550, หนา 84) ที่ศึกษาปจจัยที่
สัมพันธตอการทํางานของขาราชการครู พบวาเพศหญิง เปนตัวแปรหนึ่งในหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทํางาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารที่เปนเพศหญิงมักจะมีบุคลิกภาพที่ใจดี มีความออนโยน
ใหความเปนกันเอง การขอขอมูลโดยการหารือจากครูอาจารยกอนการตัดสินใจจะงายกวาเพศชาย
2.2 รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีความแตกตางกัน
โดยเฉพาะดานบริหารงานทั่วไปนั้น อาจเปนเพราะงานดานการบริหารงานทั่วไปเปนงานที่ตองสรางสัมพันธภาพ
กับผูอื่น ผูบริหารสถานศึกษาที่มีสถานภาพสมรสแลว มีมุมมองทัศนคติและเคยชินกับการมีสวนรวมของคนใน
ครอบครัวในการตัดสินใจ จึงมักเห็นความสําคัญของการปรึกษาหารือกับครูอาจารย กอนตัดสินใจ
2.3 รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารที่บริหารสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความแตกตางกัน
อาจเนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน และบุคลากร
ภายในสถานศึกษาจํานวนมากกวา สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง การจะไดขอมูลจากครูอาจารย ในแตละ
กลุม แตละคนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทําไดยาก กวาสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง

10. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีการจัดกิจกรรม และการสงเสริมผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลการภายในโรงเรียนในสังกัด ใหมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อกอใหเกิดสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนความคิดและการทํางานรวมกันเปนทีม
2. สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ มีการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมใหผูบริหารและครูอาจารยไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันอยางทั่วถึง เพื่อใหทกุ คนไดทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิดกัน กลาที่จะเสนอความคิดเห็น มีสวนรวมในการใหขอมูลในการตัดสินใจงานบริหารสถานศึกษา
3. สําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่มีการประชุมอภิปรายปญหา ประเมินทางเลือกรวมกันกับกลุม
ผูใตบังคับบัญชา แลวตัดสินใจโดยใชความเห็นที่สอดคลองกัน จะทําใหการบริหารในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
4. ในสวนของโครงสรางการบริหาร ควรมีการจัดเตรียมระบบตางๆ สําหรับการรายงานผล นําเสนอขอมูล
และติดตอประสานงานที่รวดเร็ว เพื่อชวยใหการตัดสินใจทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพสูงสุด

11. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยกับผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจจะ
แบงตามเปนภูมิภาค หรือตามเขตแตละจังหวัด รวมถึงสถานศึกษาเอกชน
2. ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กับเขต
ภูมิภาคอื่นๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูบริหารสถานศึกษาของเอกชน
3. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการทํางานเปนทีม และรูปแบบการมีสวนรวมในการตัดสินใจตอภารกิจ
งานบริหารสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางในพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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4. ควรมีการทําวิจัยลักษณะการตัดสินใจสั่งการที่พึงประสงคในหนวยงานโดยกลุมตัวอยางใหเปนครูผู
ปฏิบัติการสอนทั้งหมด เพื่อทราบปญหาและแนวทางแกไข
5. ควรมีการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูบริหารที่มีการบริหารโรงเรียนโดยใชหลักการบริหารแบบใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) กับหลักการบริหารโรงเรียนแบบหลักการบริหารทั่วไป
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บทความนี้ เปนสวนหนึ่งจากวิทยานิพนธ เรื่อง วิเคราะหปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิด
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงคมุงวิเคราะหถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ซึ่งเปนกฎหมายใหม ยังไมเคยปรากฏหลักเกณฑในการตีความและพิจารณา
ทางการศาลมากอน เพื่อนําความรูที่ไดมาเสนอแนวทางในการพิจารณา เพื่อลดปญหา อุปสรรค กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ดวยวิธีการศึกษาขอมูลจากการรวบรวมเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ
คําพิพากษาของศาลและบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลจากการศึกษาวิจัย พบปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความไมชัดเจนของบทบัญญัติหลายประการ เชน การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเพื่อคุมครองผูเสียหายตามมาตรา 3
กรณีกฎหมายอื่น มีบทบัญญัติเฉพาะใหความคุมครองผูเสียหายมากกวาใหใชตามกฎหมายนั้น ซึ่งจากสภาพ
ขอเท็จจริงแลว กฎหมายแตละฉบับมีบางมาตราใหความคุมครองมากกวา และบางมาตราใหความคุมครองนอย
กวาปะปนกันอยู ตัวอยางเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กําหนดจํานวนผู
ตองรับผิดมากกวา อาจกลาวไดหรือไมวา ใหความคุมครองผูเสียหายมากกวา แตมีหลักเกณฑเหตุยกเวนความรับ
ผิดไวกวางกวา และกําหนดประเภทของคาเสียหายที่อาจใชสิทธิเรียกรองไดนอยกวาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 จึงเกิดปญหาขอพิจารณาวาจะใช
หลักเกณฑใดในการเปรียบเทียบกฎหมาย เพื่อนําไปปรับใช หรือหากจะเลือกใชเฉพาะบทบัญญัติที่ให
ความคุมครองผูเสียหายมากกวา จากกฎหมายแตละฉบับมาใชประกอบกัน ก็จะเกิดปญหาตอไปวา กฎหมายแต
ละฉบับมีเกณฑการพิสูจนความรับผิดแตกตางกัน อาจเกิดความสับสนแกผูใชสิทธิฟองคดีในการนําสืบ จําเลยก็
อาจหลงขอตอสูดวยไมทราบวา ศาลจะหยิบยกเอาบทบัญญัติจากกฎหมายฉบับใดมาบังคับใหตนรับผิด และอาจ
กอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมไดในที่สุด จึงควรบัญญัติใหชัดเจนวานําเรื่องใดมาใช, กรณีนิยามคําวา “สินคา
ไมปลอดภัย” ตามมาตรา 4 อันมีเหตุเนื่องมาจากการกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา
ไมถูกตองและชัดเจนเพียงพอ ยังขาดความแนนอนวาจะใหใชอางอิงหลักเกณฑจากแหลงใด จําตองอาศัยแนวคํา
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พิพากษาของศาล ซึ่งตองใชระยะเวลาอีกยาวนาน และไมสามารถนํามาใชแกสินคาไดทุกชนิดที่มีลักษณะแตกตาง
กัน เกิดปญหาแกผูเกี่ยวของที่ไมอาจปฏิบัติใหถูกตองได ควรนําหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 วาดวยการควบคุมฉลากสินคามาบังคับโดยอนุโลม, กรณีนิยามคําวา “ผลิต”
ตามมาตรา 4 ใหหมายความถึง การคัดเลือก แบงบรรจุดวย สงผลใหผูคัดเลือก แบงบรรจุ เกิดความรับผิดในฐานะ
ผูผลิตสินคา แมวาโดยปกติธรรมดาแลวไมอาจทําใหสินคาเกิดความไมปลอดภัยขึ้นมาได จึงไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง ควรพิจารณาตีความโดยไมรวมถึงการคัดเลือกแบงบรรจุ ที่มิไดทําใหสภาพ คุณลักษณะ
คุณภาพของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือทําใหสินคาเกิดความไมปลอดภัย, กรณีนิยามคําวา “ความ
เสียหาย” ตามมาตรา 4 ไมรวมถึงความเสียหายตอเสรีภาพ แตมาตรา 11 ใหผูไดรับความเสียหายสามารถใชสิทธิ
เรียกรองที่มีอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิดซึ่งรวมคาเสียหายตอเสรีภาพไวดวย จึงมี
ปญหาเปนขอสงสัยควรพิจารณาอยูวา ความเสียหายตอเสรีภาพจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม
โดยอาศัยหลักเกณฑของบทบัญญัติในลักษณะใด ซึ่งอาจเปนชองวางหนึ่งในการใหความคุมครองผูเสียหาย
ควรบัญญัติใหความรับผิดครอบคลุมถึงความเสียหายตอเสรีภาพไวใหชัดเจน ผลจากการวิเคราะหถึงปญหาได
เสนอแนวทางในการพิจารณาบางประการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกการบังคับใชกฎหมาย ไดสมดังเจตนารมณ

คําสําคัญ : สินคาไมปลอดภัย ความรับผิดตอสินคา คุมครองผูบริโภค การบังคับใช
ABSTRACT
This article is excerpted from a thesis “Critical Analysis of Problems in the Enforcement of The Act on
Liability for Injury Caused By Defective Products, B.E. 2551(2008)” centered round analyzing potential
problems arising from enforcement of such legislation as it has been newly enacted and therefore there has none
of jurisprudence given by the court toward an interpretation of its provisions. Findings from the study will help
proposing the approach for applying the criteria and avoiding problems and obstacles involving in enforcement of
such law. The study was carried out by documentary research where relevant documents such as textbooks, legal
commentaries, articles, theses, the court’s judgments and relevant provisions of laws were reviewed. Findings
from the study indicated certain problems and vagueness such as minimum standards provided for protecting the
injured person with respect to Section 3 that allows the provisions of other laws giving more protection to the
injured person to be applied are still unclear to the extent definite criteria for comparing degree of protection have
not been established as in each legislation, it may have either more or less favorable protection to the injured
person. For instances, by comparing with Hazardous Material Act (No.3) B.E.2551 which places liability upon
larger number of persons, whether it can be said that the latter piece of legislation gives more protection to the
injured person while in the same Act, however, liability exceptions are broader and types of damages are more
limited provided. The provisions of the Act on Liability for Injury Caused By Defective Products, B.E.
2551(2008) hence pose certain problems regarding which criteria will be applied for comparing such laws. If
provisions of each relevant law giving better protection for the injured person were to be collectively chosen and
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applied, further question will be arisen with respect to the fact that each law has different approaches in proving
liability which may lead to uncertainty for practitioner; either those instituting the case to prove such liability or
those defending the case in misleading about certain provisions to be applied by the court for holding them being
liable for. This may ultimately give rise to unfair enforcement and hence substantially needs clearer provision as
to which law shall be applied and how. Further, definition of “unsafe product” provided in Section 4 as resulted
from incorrectness and inadequately certainty of designation of use, storage, warning or information related to
such product, is not clear to which authority such requirements are referred. This needs some guideline from the
court decision which will take certain period of time. It is also noted that this provision may not be applied to all
products containing difference in nature. In order to avoid uncertainty, criteria under the Consumer Protection
Act (No.2) B.E.2544 regarding control of label should be applied mutatis mutandis. Also, definition of
“production” provided in Section 4 includes selection and re-packing although such process would not result in
making the product to be unsafe. This has placed the seller who has selected or re-packed the product under
liability as a manufacturer which is not in accordance with practical reality. Therefore, interpretation of the term
“production” should not cover selection and re-packing which does not change the existing condition, property or
quality of the product or does not make such product unsafe. Vagueness is also found in a definition of “damage”
provided by Section 4 where damage to liberty is not included but Section 11 provides that the injured person is
entitled to claim provided in the Civil and Commercial Code, Tort Chapter which actually includes damage to
liberty. The question is then arisen on whether damage to liberty can be remedied under this law and on which
criteria the provision is based. This may be seen as one of loopholes in providing protection to the injured person
and it should be made clear that damage to liberty can be compensated. Findings from analysis of problems and
approaches may help enhancing efficient enforcement of the law under concern in order to achieve its purpose.

KEYWORDS: Defective product, Product liability, Consumer protection, Enforcement
ปจจุบัน สินคาอุปโภคบริโภคไดเขามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของมนุษยในหลากหลายรูปแบบ อาจมี
สินคาบางชนิดที่ขาดความปลอดภัยอยางเพียงพอ ไมวาจะดวยเหตุที่ผูผลิตจงใจเพื่อลดตนทุนการผลิต
ความประมาทเลินเลอในกระบวนการผลิต การขาดเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตอันเหมาะสม หรือดวยเหตุปจจัย
อื่นๆ สินคาที่ขาดความปลอดภัยเหลานั้น อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน
ของประชาชนทั่วไป ความรับผิดตอเกิดความเสียหายขึ้นจากสินคาไมปลอดภัยเหลานั้น เปนหนาที่ของกฎหมาย
ในการใหความคุมครองเยียวยาผูเสียหาย ใหไดมาซึ่งการชดใชคาสินไหมทดแทนที่เปนธรรม
อุปสรรคสําคัญในการเยียวยาความเสียหาย อันเกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัยประการหนึ่ง เนื่องมาจาก
หลักกฎหมายความรับผิดที่มีอยูเดิม ขาดความเหมาะสมและความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน ความรับ
ผิดทางสัญญาซื้อขายสินคา จํากัดสิทธิผูฟองคดีและผูรับผิดตองมีความสัมพันธระหวางคูสัญญา (Doctrine of
Privity) ทําใหเกิดปญหาผูเสียหายไมอาจฟองผูผลิต ซึ่งไมใชคูสัญญาซื้อขายสินคาใหรับผิดไดและผูไดรับ
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ความเสียหายซึ่งไมไดเปนผูซื้อสินคาไมอาจใชสิทธิเรียกรองในลักษณะนี้ได ในขณะที่การฟองรองคดีตาม
ลักษณะละเมิดที่แมไมจํากัดสิทธิเรียกรองเฉพาะคูสัญญาซื้อขาย แตทฤษฎีความผิด (Theory of Fault) (สุษม
ศุภนิตย, 2532) ที่ใชเปนหลักทั่วไปในความรับผิดทางละเมิด ทําใหเกิดปญหาตกเปนภาระแกผูเสียหาย
ในการพิสูจนวาผูผลิตจงใจหรือประมาทเลินเลอในการผลิตขั้นตอนใด ซึ่งจากสภาพการผลิตสินคาในปจจุบัน
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอกระบวนการผลิตสินคาในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น ความสามารถของผูเสียหายใน
การจะเขาถึงขอมูลและเทคนิคที่ใชในการผลิตสินคา จึงเกิดขึ้นไดยากและอาจไมสามารถพิสูจนไดตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด สงผลใหผูเสียหายอาจไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่เปนธรรมในที่สุด
แนวคิดเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค มีการพัฒนาหลักกฎหมายมาอยางตอเนื่อง ดวยการนําหลัก
ความรับผิดโดยเครงครัด (Strict Liability) (ไพจิตร ปุญญพันธุ, 2548) ใหผูมีหนาที่ตองรับผิดชอบในความ
เสียหายรับผิด แมไมจงใจหรือประมาทเลินเลอ นํามาเปนเครื่องมือหนึ่ง ที่ใชในกฎหมายวาดวยความรับผิดใน
สินคาไมปลอดภัย (Product Liability) ซึ่งออกแบบมาเพื่อแกไขอุปสรรคตอการชดใชเยียวยาผูไดรับ
ความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัยและไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในปจจุบัน หลายประเทศไดบัญญัติ
กฎหมายวาดวยความรับผิดในสินคาไมปลอดภัยมาบังคับใชโดยตรงรวมทั้งประเทศไทย
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ถูกตราขึ้นมาบังคับใชเพื่อใหมี
ลักษณะเปนกฎหมายวาดวยความรับผิดในสินคาไมปลอดภัย (Product Liability) เหมือนในตางประเทศ เพื่อแกไข
ปญหาอุปสรรคในการเรียกรองคาเสียหายที่มีอยูเดิมโดยมีลักษณะสําคัญหลายประการ กลาวคือ ความใหมของ
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมา ยังไมเคยปรากฏแนวทางการพิจารณาทางการศาลมากอน มีความแปลกดวยการบัญญัติ
หลักการทางกฎหมายและวางหลักเกณฑความรับผิดไว แตกตางไปจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะซื้อขายและละเมิด ดวยการสรางกลไกทางกฎหมายที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรองดําเนินคดีโดยผูเสียหาย
ตลอดจนกําหนดคาเสียหายในรูปแบบใหมหลายประการ มีความกวางขวางของขอบเขต ในการบังคับแกสินคา
แทบทุกชนิดในทองตลาด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการจัด
จําหนายของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการตีความทางการศาลของไทย ตอการใชสิทธิเรียกรองดําเนินคดีอัน
เกิดจากการบริโภคสินคาที่ไมปลอดภัย จึงมีความจําเปนสมควรทําการศึกษาวิเคราะห ถึงปญหาจากการบังคับใช
เพื่อประโยชนตอการศึกษากฎหมาย
บทความนี้ เปนสวนหนึ่งในวิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2552 เรื่อง
วิเคราะหปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.
2551
วัตถุประสงคของบทความนี้ เพื่อศึกษาการตีความบทบัญญัติและวิเคราะหถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การใชบังคับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อนําความรูที่ได มาเสนอแนวทางในการพิจารณา เพื่อลดปญหา
อุปสรรค และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายสมดังเจตนารมณ
จากการศึกษา พบปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไมชัดเจนของบทบัญญัติหลายประการ กลาวคือ
1. การกําหนดเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการใหความคุมครองผูเสียหาย ตามมาตรา 3 บัญญัติวา “ในกรณีที่มี
กฎหมายใด บัญญัติเรื่องความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยไวโดยเฉพาะ ซึ่งใหความคุม
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ครองผูเสียหายมากกวาที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับตามกฎหมายนั้น” ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ
การใชหลักเกณฑใดพิจารณาวาผูเสียหายไดรับความคุมครองมากกวา เนื่องจาก กฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติให
ความคุมครองผูบริโภคแตละฉบับนั้น บางมาตราใหความคุมครองผูเสียหายมากกวาที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ในขณะที่อาจมีบางมาตราใหความคุมครองผูเสียหายนอยกวา ตัวอยางเชน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กําหนดสายของผูตองรับผิดไวตาม มาตรา 63 คือ
“ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดแกวัตถุ
อันตรายที่อยูในครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความ
ผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง.. ” และใหผูขาย ผูสงมอบ รวมรับผิดตามมาตรา 64 “ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุ
อันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคลดังกลาว อันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น …” โดยให
รวมไปถึงนายจางและเจาของ ตามมาตรา 65 “นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการ ตองรวมรับผิดในผล
แหงละเมิดที่บุคคลตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน ...” ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ผูเสียหายมีทางเลือกใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจากผูตองรับผิดจํานวนหลายราย
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ในมาตรา 5 บัญญัติ
สายผูตองรับผิดคือ “ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย...”
ในมาตรา 4 ใหนิยามคําวา “ผูประกอบการ” หมายความวา “ (1) ผูผลิต หรือผูวาจางใหผลิต ,(2) ผูนําเขา,
(3) ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต ผูวาจางใหผลิต หรือผูนําเขาได, (4) ผูซึ่งใชชื่อ ชื่อทางการคา
เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย ขอความหรือแสดงดวยวิธีใดๆ อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวา
เปนผูผลิต ผูวาจางใหผลิตหรือผูนําเขา” ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูตองรับผิดหลัก คือ ผูผลิต ผูนําเขา และผูที่มีสวน
เกี่ยวของหรือแสดงตนในลักษณะดังกลาว โดยกําหนดจํานวนผูตองรับผิดไวนอ ยรายกวาที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
เมื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติ จึงอาจกลาวไดหรือไมวา ในเรื่อง ผูตองรับผิด ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ใหความคุมครองผูเสียหายมากกวา
ในเรื่อง ประเภทคาเสียหายที่ผูเสียหายอาจใชสิทธิเรียกรองได ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2551 ไมไดบัญญัติคาเสียหายไวใหแตกตางไปจากที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ในมาตรา 11
บัญญัติใหผูเสียหายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คาเสียหาย
ทางจิตใจ ตามมาตรา 11(1) และคาเสียหายเชิงลงโทษ ตามมาตรา 11(2) ดวย
เมื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติ จึงอาจกลาวไดหรือไมวา ในเรื่อง ประเภทของคาเสียหายที่อาจเรียกรองได
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ใหความคุมครอง
ผูเสียหายมากกวา บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 63 กําหนดเหตุยกเวนความผิดไว 2 กรณี
คือ เพราะเหตุสุดวิสัย หรือเพราะความผิดของผูตองเสียหายเอง
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พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 บัญญัติไวใน
มาตรา 7 “ ผูประกอบการไมตองรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย หากพิสูจนไดวา
(1) สินคานั้นมิไดเปนสินคาที่ไมปลอดภัย (2) ผูเสียหายไดรูอยูแลววาสินคานั้นเปนสินคาที่ไมปลอดภัย หรือ
(3) ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช หรือการเก็บรักษาสินคาไมถูกตอง ตามวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูล
เกี่ยวกับสินคาที่ผูประกอบการไดกําหนดไวอยางถูกตองและชัดเจนตามสมควรแลว”
มีขอนาสังเกตวาขอ (2) และ (3) อาจเทียบเคียงไดกับกรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดของผูเสียหาย
นั้นเอง และแมความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ก็ไมถือเปนเหตุหลุดพนของผูตองรับผิด
เมื่อเปรียบเทียบบทบัญญัติ ซึ่งมีลักษณะเหตุยกเวนความรับผิดไวแตกตางกัน อาจพิจารณาไดหรือไมวา
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มีเหตุยกเวนความรับผิดไวกวางกวา และให
ความคุมครองผูเสียหายนอยกวาบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย พ.ศ. 2551
จากการเปรียบเทียบบทบัญญัติขางตน จึงมีปญหาขอสงสัยอยูวา จะนําหลักเกณฑใดมาใชพิจารณา ปญหา
ดังกลาวอาจจะสงผลในการดําเนินคดีทางศาล เนื่องจากทางปฏิบัติในการฟองคดีแพง ผูฟองคดีตองกลาวหาวา
ผูประกอบการกระทําผิดตามลักษณะที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับใด ผูเสียหายจึงตองเลือกใชกฎหมายที่ประสงค
จะใหศาลบังคับใหตั้งแตเริ่มตนฟองคดี เพื่อตนจะไดพิสูจนตามเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนั้นกําหนดไว แตหาก
ผูเสียหายลังเล หรือประสงคจะใชสิทธิตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ตนคาดเห็นวาใหความคุมครองผูเสียหาย
มากกวา แตไมสามารถพิสูจนไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนั้นกําหนดไว ผูเสียหายก็อาจจะเสียสิทธิ ไมไดรับ
ความคุมครองตามเงื่อนไขของกฎหมายฉบับใดเลย ดังนั้น บทบัญญัติมาตรานี้ จึงมีขอควรพิจารณาวาจะเกิด
ประโยชนในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมสมดังเจตนาหรือไม
มีขอสังเกตประการหนึ่งวา การยกกฎหมายที่เปนคุณแกผูเสียหายมากกวามาบังคับใช โดยทั่วไปจะระบุ
ไวอยางชัดเจนวาใชสําหรับกรณีใด เชน บทบัญญัติเรื่อง อายุความ ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 448 วรรคทายบัญญัติวา “..ถาเรียกรองคาเสียหายในมูลอันเปนความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา
และมีกําหนดอายุความทางอาญายาวกวาที่กลาวมานั้นไซร ทานใหเอาอายุความที่ยาวกวานั้นมาบังคับ” บทบัญญัติ
ดังกลาว จึงมีความไปไดที่จะกอใหเกิดความสับสน และปญหาในการพิจารณาตีความและบังคับใช
มีขอพิจารณาวา หากจะนําเฉพาะมาตราของกฎหมายฉบับใดที่เปนคุณแกผูเสียหายมากกวามาใชประกอบ
กัน จะสามารถบังคับใชไดหรือไมโดยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย อาจนําพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 65 มาใชเพื่อบังคับแกนายจางของผูทําละเมิดดวย และนําบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ใหผูประกอบการทุกคนตอง
รวมรับผิดตอผูเสียหาย... ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการ
หรือไมก็ตาม กรณีดังกลาวจะสามารถทําไดหรือไม
ซึ่งหากใชบังคับตามลักษณะดังกลาว จะสงผลสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก ความเห็นทางกฎหมาย ในการเลือกใชบทบัญญัติใด ถือวาเปนประโยชนตอผูเสียหายมากกวา
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อาจไมไดขอยุติในการพิจารณาของศาลชั้นตน เนื่องจากเปนการใชดุลพินิจตอปญหาในขอกฎหมายมิใชปญหาใน
ขอเท็จจริง ซึ่งคูความที่มีสวนไดเสียก็อาจจะสงใหศาลสูงตีความปญหาดังกลาวได ทําใหคดีเกิดความลาชาไม
สมเจตนารมณตอการใหความคุมครองผูบริโภค
ประการที่สอง ปญหาความเปนธรรมตอผูตองรับผิด ผูกระทําความผิดไมวาโดยเจตนาหรือไมก็ตาม
หลักสําคัญ คือ ผูกระทําสมควรไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรูวาตนไดกระทําความผิดตามกฎหมายลักษณะใด
และควรจะเกิดความรับผิดอยางไร เพื่อที่ตนจะไดใชสิทธิตอสูคดีไดอยางถูกตอง หากแมขณะที่ตนกระทํา
ความผิด ยังไมสามารถรูไดวาจะตองรับผิดภายใตขอบเขตเพียงใด แลวแตวาศาลจะยกมาตราไหน จากกฎหมาย
ฉบับใด มาผสมผสานใชบังคับแกความผิดนั้น อาจทําใหเกิดขอสงสัยไดวากฎหมายขาดความชัดเจน แนนอนและ
เปนธรรม
จากเหตุผลและขอเท็จจริงดังกลาว จึงมีขอควรพิจารณาในการตีความใหชัดเจนวา ใหนําเรื่องใด มาจาก
กฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติใหความคุมครองผูเสียหายจากสินคาไมปลอดภัยเปนการเฉพาะมาใชแกกรณี
เชน เรื่องจํานวนผูตองรับผิด เหตุยกเวนความรับผิดของผูประกอบกสน ประเภทของคาเสียหายที่มีสิทธิเรียกรอง
เปนตน เพื่อใหบรรลุสมดังเจตนารมณในการบังคับใชบทบัญญัติ อยางไรก็ดี หลักการดังกลาวเปนแนวคิดในการ
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่สงผลดีตอการคุมครองผูบริโภคในอนาคต จึงสมควรทําการศึกษาวิจัยตอไปถึงการ
กําหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนและหลักเกณฑที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติแกผูเสียหายไดอยาง
แทจริง
2. คําเตือนและฉลากสินคา จากนิยามคําวา “สินคาไมปลอดภัย” ในมาตรา 4 บัญญัติถึงสาเหตุที่ทําให
สินคาไมปลอดภัยประการหนึ่ง คือ ไมไดกําหนดวิธีใช วิธีเก็บรักษา คําเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา ไวให
ถูกตองและชัดเจนตามสมควร ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมิไดใหรายละเอียดของหลักเกณฑวา ตองระบุแคไหน
เพียงใด สําหรับสินคาที่มิไดมีบรรจุภัณฑใหระบุรายละเอียดได จะมีวิธีการอยางไร หรือใหใชอางอิงจาก
หลักเกณฑของหนวยงานใด จําตองอาศัยแนวคําพิพากษาของศาล โดยตองเกิดคดีฟองรองเรื่องดังกลาวของสินคา
แตละชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูผลิตที่ไมสามารถดําเนินการใหถูกตองได
จากการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของ พบวา พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
บัญญัติหลักเกณฑใหความคุมครองผูบริโภคทางดานฉลากสินคา ตามมาตรา 30 “ ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรง
งานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคาที่สั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย เปนสินคาที่ควบคุมฉลาก
…” โดยระบุรายละเอียดไวใน มาตรา 31 “ ฉลากของสินคาที่ควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา
(2) ตองระบุขอความดังตอไปนี้ …”
จึงควรพิจารณาตีความบทบัญญัติดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว สําหรับเปนมาตรฐานขั้นต่ํา
เพื่อความเขาใจที่ตรงกันของฝายที่เกี่ยวของและสามารถที่จะปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง ซึ่งก็มีขอนาสังเกตวา
หากแนวทางคําวินิจฉัยของศาลมิไดสอดคลองไปตามหลักเกณฑดังกลาวแลว บทบัญญัติดังกลาวจะเกิด
ประโยชนในการใชบังคับอีกตอไปหรือไม อยางไรก็ดี การปองกันปญหานี้ในอนาคต สมควรทําการศึกษาวิจัย
เพื่อกําหนดแนวทางรายละเอียดในการใชครอบคลุมแกสินคา จําแนกตามหมวดหมูสินคาที่มีลักษณะแตกตางกัน
ทางกายภาพ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนมาตรฐาน
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3. นิยามศัพทที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงบางประการ นิยามคําวา “ผลิต” ตามมาตรา 4 หมายความวา
“ทํา ผสม… คัดเลือก แบงบรรจุ...รวมถึงการกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน” โดยมิไดมีขอยกเวนตาม
สภาพทางการคา ตัวอยางเชน ผูจับปลาจากแหลงน้ําตามธรรมชาติมาขาย และแมคาคนกลางซื้อปลามาขายตอ
โดยทําการคัดเลือก แบงบรรจุใสถุง ก็จะถือเปนการผลิต แมจะเปนการกระทําเพื่อขายตามปกติธรรมดา
และไมอาจทําใหสินคาเกิดความไมปลอดภัยขึ้นได สงผลใหแมคาผูคัดเลือก แบงบรรจุใสถุง เกิดความรับผิดใน
ฐานะผูผลิตสินคาโดยไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง จึงมีขอควรพิจารณาในการตีความโดยไมควรรวมถึง
การคัดเลือก แบงบรรจุตามสภาพการคาปกติ ซึ่งมิไดมีผลทําใหสภาพ ลักษณะ คุณภาพ ของสินคาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมหรือทําใหสินคาเกิดความไมปลอดภัย และทั้งนี้ สมควรทําการศึกษาวิจัย ถึงขอบเขตของนิยามคําวา
“ผลิต” ที่เหมาะสมกับขอเท็จจริงของสภาพสังคมไทย โดยคํานึงถึงการรักษาสมดุลผลประโยชนระหวางการ
คุมครองผูเสียหายและความเปนธรรมตอผูประกอบการ
4. ความเสียหายตอเสรีภาพ จากนิยามคําวา “ความเสียหาย ” ตามมาตรา 4 หมายความวา “ความเสียหาย
ที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวาจะเปนความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน
ทั้งนี้ไมรวมถึงความเสียหายตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยนั้น” ซึ่งไมรวมถึงความเสียหายตอเสรีภาพ โดยมาตรา 5
บัญญัติสอดรับกันวา “ผูประกอบการทุกคนตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่
ไมปลอดภัย ...” จึงมีขอนาสงสัยวา เมื่อความเสียหายตอเสรีภาพไมอยูภายใตนิยามตามมาตรา 4 ผูประกอบการ
จะตองรวมกันรับผิดตอผูเสียหายแกเสรีภาพตามมาตรา 5 หรือไม ตัวอยาง เชน ผูไดรับความเสียหายตอเสรีภาพ
เนื่องจากติดคางอยูในลิฟทโดยสาร จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม
สิทธิเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา 11 บัญญัติวา “นอกจากคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กําหนด
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย...”
ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิดไดรับรองคาเสียหายตอเสรีภาพไวในมาตรา 420
โดยบัญญัติวา “ผูใด จงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย ใหเขาเสียหาย … เสรีภาพก็ดี
ทานวา ผูนั้น ทําละเมิด จําตองใช คาสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น” ขอควรพิจารณาตอไปคือ สิทธิเรียกรอง
คาเสียหายตอเสรีภาพตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551
จะสามารถทําไดหรือไม โดยอาศัยบทบัญญัติใด
หากพิจารณานําความเสียหายตอจิตใจ ตามมาตรา 4 มาปรับใชไดหรือไม อาจแยกไดใน 2 แนวทางคือ
แนวทางที่หนึ่งคือ ผูเสียหายตอเสรีภาพก็ไดรับความทุกขทรมาน ความหวาดกลัววิตกกังวล ความเศราโศก หรือ
ความเสียหายตอจิตใจที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน โดยมิพักตองคํานึงวาจะมีลักษณะชื่อเรียกอยางไร อาจพิจารณา
ไดหรือไมวา ผูเสียหายตอเสรีภาพควรจะไดรับความเสียหายทางจิตใจแลว อยางไรก็ดี ในกรณีนี้ มีเงื่อนไขวา
ผูใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายทางจิตใจ จะตองไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัยดวย จึงจะได
รับการคุมครอง ตามมาตรา 11(1)
แนวทางที่สองคือ ในลักษณะของแนวคิด ความเสียหายตอเสรีภาพถูกบัญญัติใหเปนความเสียหายอีก
ประเภทหนึ่งที่แตกตางไปจากความเสียหายทางจิตใจอยางชัดเจน รวมทั้งแตกตางไปจากความเสียหายประเภท
อื่นๆ โดยไดรับการบัญญัติรับรองไว ทั้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เชน มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28
และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420
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ในลักษณะตามคําพิพากษาของศาลไทย ไดวินิจฉัยรองรับความรับผิดในการละเมิดตอเสรีภาพไวอยาง
ชัดเจน เชน ตามแนวคําพิพากษาฎีกาที่ 2253/2539 สวนคาเสียหายทางจิตใจ ศาลไทยไดวินิจฉัยแตกตางกันไว
หลายแนวทาง สวนใหญเรียกเปนคาเสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงิน เชน คําพิพากษาฎีกาที่ 789/2502 , 247/2538
แตโดยรวมแลวก็ไมมีคําวินิจฉัยใดตีความวาความเสียหายตอเสรีภาพเปนความเสียหายที่มีลักษณะเชนเดียวกับ
ความเสียหายทางจิตใจ ซึ่งจากการตีความดังกลาว จึงนาจะพิจารณาไดหรือไมวา ความเสียหายตอเสรีภาพและ
ความเสียหายตอจิตใจจะมีความแตกตางกันและนาจะไมอยูในความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ และเกิดเปนขอ
สงสัยอยูวาอาจเปนชองวางประการหนึ่งในการคุมครองผูไดรับความเสียหาย
จากการตรวจสอบกฎหมายในตางประเทศวาดวยความรับผิดในสินคาไมปลอดภัย เชน แนวทางตาม EC
DIRECTIVE 85/374/EEC ของสหภาพยุโรป RESTAEMENT (SECOND) OF TORTS, RESTATEMENT
(THIRD) OF TORTS ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ THE PRODUCT LIABILITY LAW ( LAW No.85,
1994) ของประเทศญี่ปุน ก็ไมพบวามีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวไว จึงเปนขอนาสังเกตประการหนึ่ง ที่อาจ
เปนไปไดหรือไมวา กฎหมายวาดวยความรับผิดในสินคาไมปลอดภัย ไมประสงคจะใหเกิดความรับผิดในความ
เสียหายตอเสรีภาพ อันผูไดรับความเสียหายจะตองใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายฉบับอื่นตอไป
แตดวยเหตุผล เพื่อไมใหเกิดชองวางในการใหความคุมครองผูบริโภคและไมสรางความสับสนใน
การปฏิบัติตามบทบัญญัติ จึงควรจะบัญญัติไวใหชัดเจนวาความเสียหายตอเสรีภาพอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
ฉบับนี้ อยางไรก็ดี ความเสียหายตอเสรีภาพมีลักษณะที่ยากตอการคาดคํานวณความเสียหาย จําตองกําหนด
ลักษณะ ขอบเขตและการพิสูจนที่ชัดเจน จึงสมควรทําการศึกษาวิจัย ในการกําหนดเงื่อนไขใหเหมาะสมแก
ลักษณะของความเสียหาย
ผลจากการศึกษาวิเคราะหในบทความนี้ แสดงใหเห็นวา พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มีขอควรพิจารณาบางประการ ที่อาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับใช
ซึ่งหลักการใหความคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายฉบับนี้ จะเกิดประสิทธิภาพและอรรถประโยชนสูงสุด หากมี
บทบัญญัติที่ชัดเจน และกําหนดแนวทางการพิจารณาที่เหมาะสม
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สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE INTERNAL QUALITY
ASSURANCE IN EDUCATION OF BASIC EDUCATION SCHOOLS
(LEVEL 3-4) UNDER THE RESPONSIBILITY OF PHRA NAKHON SI
AYUTTHAYA EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
วันเพ็ญ แกวไสว
หัวหนางานประกันคุณภาพ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
E-mail : pen-nut_tab @hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ดาน และเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
ประกันคุณภาพภายใน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และประเภทของสถานศึกษา กลุมตัวอยางไดแก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขนาดใหญ
พิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จํานวน 63 แหง ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 189 คน ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการหรือครูหัวหนาฝายวิชาการ และครูที่เปนกรรมการ
และเลขานุการประกันคุณภาพภายใน เลือกมาใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผูวจิ ัยสรางขึ้นตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนก
เปน 8 ดาน จํานวน 53 ขอ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีคา IOC
ระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเชื่อมั่นโดยการหาคาแอลฟาตามวิธีของครอนบาคมีคาอยูระหวาง 0.844 – 0.984
สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test และทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยใช Scheffe’s test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาพบวา สภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก
สวนปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมตัวอยางอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบสภาพการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมตัวอยางที่อยูในสถานศึกษาขนาดใหญมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก สวนปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมตัวอยางที่อยูใน
สถานศึกษาขนาดใหญอยูในระดับนอยกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก สําหรับการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมตัวอยางสถานศึกษารัฐบาลมีระดับการปฏิบัติมากกวาสถานศึกษาเอกชน
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สวนระดับปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมตัวอยางสถานศึกษารัฐบาลมีระดับปญหานอยกวา
สถานศึกษาเอกชน

คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4
ABSTRACT
The objective of this research are to investigate current states and problems in operation concerning the
internal quality assurance in education of basic schools (levels 3-4), all of the schools are under the
responsibility of Phra Nakhon Si Ayutthaya Education Service Area Office 1. The operation of the internal
quality assurance for school can be classified into 8 elements. The study also compares circumstances and
problems of schools with different size and the types. These samples are from school leveling from basic
education school (levels 3-4), all of which are under the responsibility of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Educational Service Area Office 1. The sizes of the schools range from extra-large, and large, to medium and
small. Total number of the schools is 63, the person answer the questionnaire is 189, and the person answer the
questionnaire are the directors, the assistance directors or the head teachers of academic departments, and
teachers who are committee members and secretaries for the internal quality assurance in education for schools.
The stratified random sampling method is employed and the questionnaires, which are implemented by the
researcher according to the operation for the internal quality assurance in education for school, are used as a
tool. There are 53 questions in the questionnaires and they cover all 8 elements. The quality of the tool is
measured by referring to the index of consistency, in this case the IOC is between 0.67 – 1.00. The reliability
of each question is examined according to Cronbach method, in this case the Cronbach’s alpha is between 0.884
– 0.984. The statistics used for the research are percentage, average, standard deviation, t-test, and F-test where
the statistical significant level is .05
The results indicate that the current states of the internal quality assurance in education of the sample are
at a high level, the problems of the internal quality assurance in education are low level. When comparing
according to the sizes, there are more operations on the internal quality assurance in education in the largersized school than in the smaller-sized school. For the problems concerning the internal quality assurance in
education, there are fewer problems in the larger-sized school than in the smaller-sized school. When
comparing between public and private academic institutes, there are more operations on the internal quality
assurance in education in public school than in the private institutes. However, there are fewer problems in the
public school than in the private school.

KEYWORDS: Internal quality assurance, Basic education school (Levels 3-4)
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลา และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลง
และความทาทายดังกลาวได คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมุงพัฒนา
คนไทยใหมีศักยภาพอยางเต็มที่ เปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวย
ตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง
และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : บทนํา)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตองเริ่มจากสถานศึกษาทุกแหงดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง
กอนโดยมีการประกันคุณภาพภายในใหเปนหนึ่งในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา การประกันคุณภาพภายในจึงเปนงาน
สําคัญของสถานศึกษาที่ดําเนินการโดยสถานศึกษาเพื่อเปนการรับรองคุณภาพของผูเรียนและพัฒนาไปสูสังคม
โดยรวม โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกลไกสําคัญในการวางรากฐานทางการศึกษาใหกับผูเรียน โดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีสุขอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป การจัดการ
ศึกษาไทยที่ผานมาไมไดใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอ ทําใหการศึกษาไทยอยู
ในภาวะวิกฤตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 กําหนดไว
ในมาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และในมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545 : 29-30)
ดวยเหตุผลดังกลาวสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมินอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง บนหลักการที่ให
บุคลากรทุกฝายไดมีสวนรวม เปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ สถานศึกษาไดรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีสุขอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย พ.ศ. 2544 กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดใน
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบดวยกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
8) การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีโอกาสในการตัดสินใจ การใชทรัพยากร และการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของสถานศึกษาเอง เพื่อสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีขั้นตอนใน
การดําเนินงานที่ชัดเจน มีขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ซึ่งสถานศึกษาจะมีความคลองตัวใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อสรางคุณภาพตามหลักสูตรที่กําหนดไวและสังคมมีความตองการ ดังนั้น
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ยอมทําใหสังคมไดรับความพอใจ ซึ่งการสรางคุณภาพของผูเรียน
สถานศึกษาตองมีการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง มีขอมูลที่ใชในการพัฒนาคุณภาพงาน มีวิสัยทัศน ภารกิจ
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ แตขณะเดียวกันในการปฏิบัติจริงยอมมีอุปสรรคที่จะทําใหการดําเนินงานติดขัด
หรือไมสะดวก ซึ่งปญหาและอุปสรรคดังกลาวอาจเหมือนหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม หรือบริบท
ของแตละสถานศึกษา ซึ่งอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ หรือ
ลมเหลวได แตสถานศึกษาจะตองดําเนินงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเปนไปตามหมวด
6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อยางชัดเจนและ
ตอเนื่องสม่ําเสมอ จึงนับไดวาเปนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานั่นเอง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกสถานศึกษาตองสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ตามหมวด 6 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยนําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใชในกระบวนการบริหารเพื่อดําเนินงานเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะที่ผูวิจัย
เปนบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน และปญหาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวง
ชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 8 ดาน
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงาน และปญหาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 8 ดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และประเภทของสถานศึกษา
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
สถานภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานชวงชัน้ ที่ 3-4
1. ขนาดของสถานศึกษา
1.1 ขนาดเล็ก
1.2 ขนาดกลาง
1.3 ขนาดใหญ
1.4 ขนาดใหญพิเศษ
2. ประเภทของสถานศึกษา
2.1 รัฐบาล
2.2 เอกชน

ตัวแปรตาม
ระบบการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
8 ดาน ไดแก
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
8. การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาถึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 ในที่นี้มุงศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
8 ดาน ไดแก
1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุ
8)ณภาพ
การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
2. ชวงระยะเวลาที่ศึกษา ปการศึกษา 2551
3. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 75 แหง ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 225 คน เปนกลุมตัวอยาง จํานวน
63 แหง ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 189 แหง ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษาฝายวิชาการหรือครูหัวหนาฝายวิชาการ และครูที่เปนกรรมการและเลขานุการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

5. สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 8 ดาน ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และสภาพปญหาอยูในระดับนอย
2. กลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 ที่มีขนาดสถานศึกษาตางกันมีสภาพ
การปฏิบัติงาน และปญหาในการประกันคุณภาพภายในตางกัน
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3. กลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 ที่มีประเภทของสถานศึกษาตางกันมี
สภาพการปฏิบัติงาน และปญหาในการประกันคุณภาพภายในตางกัน

6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพเบื้องตนของผูตอบ
แบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงงานปจจุบัน ขนาดของสถานศึกษา
และประเภทของสถานศึกษา จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีลักษณะเปนมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 53 ขอ
ตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนกเปน 8 ดาน

7. การวิเคราะหขอมูลและแปลผล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไปเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ และจัดระเบียนขอมูลกลุม
ตัวอยาง โดยแบงออกเปน 3 กลุมคือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ/ครูหัวหนาฝายวิชาการ
และครูที่เปนกรรมการและเลขานุการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และทําการวิเคราะห
เนื้อหา และสถิติพื้นฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อ
คํานวณหาคาสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบ
คําบรรยาย
2. การวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ/ครูหัวหนาฝายวิชาการ และครูที่เปนกรรมการ
และเลขานุการการประกันคุณภาพ โดยใชคาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานสภาพปจจุบันและระดับปญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่มีตอปจจัย
ดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ดานตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย พ.ศ. 2544 จําแนกตาม
สถานภาพของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติทดสอบสมมติฐานดวย One-way ANOVA และทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยใช Scheffe’s test

8. ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเรื่อง “สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1” ไดผลโดยสรุปดังนี้
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ตารางที่ 1 ทดสอบความแตกตางของระดับการปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหวาง
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา
ดาน

1
2
3
4
5
6
7
8

Χ

ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา
ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพรวม

4.19
4.26
4.35
4.27
4.15
4.33
4.34
4.31
4.25

แปล
ความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

SD
0.50
0.55
0.62
0.60
0.62
0.62
0.57
0.57
0.50

ความแตกตางระหวาง
ประเภท (t-test)
1.156
1.536
1.612
0.540
0.572
1.993*
0.906
1.296
1.448

ความแตกตางระหวาง
ขนาด (F-test)
6.18*
8.91*
7.82*
4.38*
2.80*
7.45*
2.36
4.19*
7.03*

ตารางที่ 2 ทดสอบความแตกตางของระดับการปฏิบัติดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายคูระหวาง
ขนาดสถานศึกษาที่แตกตางกัน
ดาน
ภาพรวม

เล็ก
เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

ดานการ
พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา

เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

ดานการ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ดานการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

Χ
3.5364

3.5364

ขนาดสถานศึกษา
กลาง
ใหญ

ใหญพิเศษ

4.2293

4.3957

4.4025

0.6929*

0.8593*

0.8661*

4.2293
4.3957
4.4025
Χ
3.4026

3.4026

4.2196

4.4490

4.4242

0.8170*

1.0464*

1.0216*

4.2196
4.4490
4.4242
Χ
3.5238

3.5238

4.2693

4.3838

4.3611

0.7455*

0.8600*

0.8373*

4.2693
4.3838
4.3611
Χ
3.3214

4.3520
4.4545
4.3750

3.3214

ดาน

4.3520

4.4545

4.3750

1.0306*

1.1331*

1.0536*

ดานการ
จัดระบบ
บริหารและ
สารสนเทศ
ดานการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ดานการ
ตรวจสอบ
และทบทวน
คุณภาพ
การศึกษา
ดานการผดุง
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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เล็ก
เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

เล็ก
กลาง
ใหญ
ใหญพิเศษ

Χ
3.5495

3.5495

ขนาดสถานศึกษา
กลาง
ใหญ ใหญพิเศษ
4.1606

4.2960

4.3846

0.6112*

0.7466*

0.8352*

4.3067

4.5253

4.5694

0.8543*

1.0729*

1.1171*

4.1429

4.2424

4.2202

4.1606
4.2960
4.3846
Χ
3.4524

3.4524

4.3067
4.5253
4.5694
Χ
3.5306

3.5306

0.7118*

4.1429
4.2424
4.2202
Χ
3.8000

4.2640
4.5091
4.4583

3.8000

4.2640

4.5091
0.7091*

4.4583
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ตารางที่ 3 ทดสอบความแตกตางของระดับปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหวางประเภท
และขนาดของสถานศึกษา
ดาน

1
2
3
4
5
6
7
8

Χ

ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา
ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพรวม

1.74
1.76
1.67
1.78
1.82
1.65
1.68
1.76
1.74

แปล
ความ
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

SD
0.63
0.69
0.72
0.74
0.70
0.73
0.71
0.70
0.62

ความแตกตางระหวาง
ประเภท (t-test)
3.097*
3.327*
3.303*
2.525*
2.068*
3.335*
3.005*
2.816*
3.325*

ความแตกตางระหวาง
ขนาด (F-test)
2.66*
4.46*
4.87*
3.44*
3.25*
4.11*
2.02
3.26*
4.17*

ตารางที่ 4 ทดสอบความแตกตางของระดับปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายคูระหวางขนาด
สถานศึกษาที่แตกตางกัน
ดาน
ภาพรวม

ใหญพิเศษ
ใหญพิเศษ

ใหญ
กลาง
เล็ก
ดานการ
พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา
ดานการ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ดานการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

ใหญพิเศษ

ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญพิเศษ

ใหญ
กลาง
เล็ก

Χ
1.6329
1.6066

ใหญ
กลาง
เล็ก

1.6066

1.7555

Χ
1.6932
1.5785

1.6932

1.5785

1.7782

2.5844

0.8062*

2.5844
Χ
1.6528

1.6528

1.7374

1.7707

2.6190
0.9663*

1.7374

0.8817*

1.7707

0.8484*

2.6190
1.4688

1.5455

1.6720

2.5000

1.4688
1.5455

1.0313*

1.6720

0.8280*

2.5000

ใหญพิเศษ

2.4636

0.8912*
1.0059*

1.7782

ดาน

เล็ก
0.8308*
0.8570*
0.7081*

1.7555
2.4636

Χ
ใหญพิเศษ

1.6329

ขนาดสถานศึกษา
ใหญ
กลาง

0.9545*

ดานการ
จัดระบบ
บริหารและ
สารสนเทศ
ดานการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ดานการ
ตรวจสอบ
และทบทวน
คุณภาพ
การศึกษา
ดานการผดุง
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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ใหญพิเศษ

ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญพิเศษ

ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญพิเศษ

ใหญ
กลาง
เล็ก

ใหญพิเศษ

ใหญ
กลาง
เล็ก

Χ
1.6346
1.6876

1.6346

ขนาดสถานศึกษา
ใหญ
กลาง
1.6876

1.7391

เล็ก
2.3626
0.7280*

1.7391
2.3626
Χ
1.5417

1.5417

1.4545

1.7067

2.5238
0.9821*

1.4545

1.0693*

1.7067

0.8171*

2.5238
Χ
1.7143

1.7143

1.7100

1.8274

2.5714
0.8571*

1.7100

0.8615*

1.8274
2.5714
Χ
1.6000

1.5576
1.8048
2.3429

1.6000

1.5576

1.8048

2.3429
0.7853*
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9. อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน และปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีประเด็นที่สามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังนี้
1. สภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมและทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปหานอยไดแก ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
2. ปญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมและทุกดานอยูในระดับนอย เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ดานการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
จากขอ 1 และ 2 ดังกลาวขางตนผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน (2546 :
บทคัดยอ) พบวา สภาพการดําเนินงาน การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับ “มาก” และสภาพปญหาการดําเนินงาน การประกัน
คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยภาพรวมและรายดานพบวามี
ปญหาอยูในระดับ “นอย” และสอดคลองกับผลงานวิจัยของจันทรแรม วงษราช (2550 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาเรื่อง สภาพการปฏิบัติงานและปญหาการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการประกันคุณภาพภายในของกลุมตัวอยางมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
สวนปญหาการประกันคุณภาพภายในของกลุมตัวอยางอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาทุกแหง
ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด
6 มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ระบบและหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสารธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรฐาน 49 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) อยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแต
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ.
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2542 เปนตนมา การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสถานศึกษาตอง
เริ่มตนจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากอน การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงตองสอดคลองไปในทางเดียวกัน สถานศึกษาจึงตองดําเนินการจัดระบบประกันคุณภาพภายในใหดี
ที่สุด และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย รัฐไดพยายามสงเสริมใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในหนวยงานการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานของชาติ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรใหจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และสนับสนุนผูปกครอง
ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการจัดการศึกษา อีกทั้งสถานศึกษาตองแสดงภาระหนาที่
ความรับผิดชอบตอนักเรียน และผูปกครอง มาตรฐานที่กําหนด และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา จึงสงผลให
บุคลากรทุกฝายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษารวมมือกันอยางเต็มที่ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหสถานศึกษาตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจนกลายเปนการปฏิบัติงานตามปกติของแตละสถานศึกษา ปญหา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงลดนอยลง
3. สภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา สถานศึกษา
ขนาดเล็กมีการมีสภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในนอยกวา สถานศึกษาขนาดใหญ
4. ปญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กมีปญหา
มากกวา สถานศึกษาขนาดใหญ
จากขอ 3 และ 4 ดังกลาวขางตนจากผลการประเมินภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบแรก ผลการประเมินพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กในชนบทเกือบครึ่งหนึ่งที่ยัง
ไมไดมาตรฐานเทาที่ควร เพราะปญหาหลักของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การขาดงบประมาณที่คํานวณตามรายหัว
ของเด็ก และการขาดบุคลากร คือ มีครูไมครบชั้น สงผลใหการดําเนินงานดานวิชาการที่ถือเปนหัวใจหลักของ
สถานศึกษาเกิดปญหาตามมา จากเหตุผลดังกลาวอาจเปนสาเหตุที่ทาํ ใหสถานศึกษาขนาดเล็กปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไดนอย และมีปญหาในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
มาก เมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดใหญ
5. สภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อจําแนกตามประเภทของสถานศึกษาพบวา สถานศึกษา
รัฐบาลมีสภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไมแตกตางจากสถานศึกษาเอกชน ยกเวนดาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษารัฐบาลจะมีสภาพการปฏิบัติมากกวาสถานศึกษาเอกชน
จากขอ 5 ดังกลาวขางตนอาจเปนเพราะสถานศึกษาทุกแหงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 6 มาตราที่ 47 และ 48 กลาวโดยสรุปไววา
ใหทุกสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา
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ซึ่งตองดําเนินการอยางตอเนื่อง จากเหตุผลดังกลาวทําใหสถานศึกษาทุกแหง ทุกประเภทตองปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายในอยางหลีกเลี่ยงไมได
6. ปญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อจําแนกตามประเภทของสถานศึกษาพบวา สถานศึกษารัฐบาลมีปญหา
นอยกวา สถานศึกษาเอกชน
จากขอ 6 ดังกลาวขางตนอาจเปนเพราะสถานศึกษารัฐบาลไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเงินอุดหนุน
เปนรายหัวจากรัฐบาลมากกวาสถานศึกษาเอกชน ในการนําไปบริหารจัดการโรงเรียนในทุก ๆ ดาน
สวนสถานศึกษาเอกชนจะบริหารจัดการโดยใชงบประมาณจากคาธรรมเนียมการเรียนของนักเรียนเปนหลัก
นอกจากนี้บุคลากรสถานศึกษารัฐบาลยังไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องของสิทธิประโยชน สวัสดิการ
และคาตอบแทนตางๆ ทําใหบุคลากรสถานศึกษารัฐบาลมีความมั่นคงในอาชีพมากกวาบุคลากรในสถานศึกษา
เอกชน สงผลใหบุคลากรสถานศึกษาเอกชนมีการลาออกเพื่อไปสอบบรรจุเปนขาราชการครูสถานศึกษารัฐบาล
คอนขางมาก ทําใหการปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง จากเหตุผลดังกลาวทําใหสถานศึกษาเอกชนมีปญหาใน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาก เมื่อเทียบกับสถานศึกษารัฐบาล

10. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดูแลสถานศึกษาขนาดเล็กเปนพิเศษ โดยการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยมุงไป
ที่การจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เสริมสรางความพรอมและความเข็มแข็งของสถานศึกษาและเสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรดูแลสถานศึกษาขนาดเล็กเปนพิเศษ โดยการกํากับดูแลเอาใจใส
นิเทศสถานศึกษาขนาดเล็กโดยจัดการอบรมสัมมนาเกี่ยวการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใหเขาใจใน
ระบบประกันคุณภาพภายใน และสงศึกษานิเทศกไปใหความรู เปนพี่เลี้ยงครู แนะนํา แกปญหาดานการจัดการ
เรียนการสอนใหแกสถานศึกษาขนาดเล็ก
3. สถานศึกษาตองมีผูบริหารที่มีความสามารถ มีภาวะผูนํา มีครูที่พอเพียง และมีความสามารถในการสอน
มีสื่อ อุปกรณ หองสมุด ICT และงบประมาณอยางพอเพียง ควรตระหนักและใหความสําคัญในการประกัน
คุณภาพภายใน สงเสริมครูใหไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน

11. รายการอางอิง
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คุรุสภาลาดพราว.
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สภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
STATE AND PROBLEMS IN MANAGING QUALITY EDUCATIONAL
ASSURANCE OF LOPBURI EDUCATIONAL AREA OFFICE 1
ศิริพร โพธิสมภาพวงษ
นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: lookkad_lopburi@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพี้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 และเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณของผูบริหารโรงเรียน กลุมตัวอยาง 160 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีคา IOC ระหวาง 0.892-0.936 หาคาความเชื่อมั่นโดยวิธี
ของครอนบาค ไดคาอัลฟา อยูระหวาง 0.985-0.989 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืน
ดวยตนเอง การวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science)
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ การทดสอบคาเฉลี่ยโดยการใช t-test และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบแอลเอสดี (Least Significant Difference Test) ผลการศึกษาพบวา
สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมี
การดําเนินงานมาก สําหรับปญหาโดยภาพรวมมีปญหานอย ผลการเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ
ของผูบริหาร และขนาดของโรงเรียน พบวา ผูบริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมีการ
ดําเนินงานมากกวาผูบริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูบริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมีปญหาในการดําเนินงานมากกวาผูบริหารของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผูบริหารของโรงเรียนที่มีประสบการณการบริหารโรงเรียนนอยกวา 10 ป มีการดําเนินงานมากกวา
ผูบริหารของโรงเรียนที่มีประสบการณการบริหารโรงเรียนมากกวา 10 ป และผูบริหารที่มีประสบการณ
การบริหารโรงเรียนมากกวา 10 ป มีปญหาการดําเนินงานมากกวาผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารโรงเรียน
นอยกวา 10 ป เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมมีการดําเนินงานไมตางกัน

คําสําคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน

594

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552

ABSTRACT
The objectives of this study are to investigate the states and problems in managing quality educational
assurance of Lopburi Educational Area Office 1, and to compare the states and problems in managing quality
educational assurance of Lopburi Educational Area Office 1. The investigation and the comparison were
conducted according to sizes of the schools, academic levels, and school executives’ experiences. The samples
of 160 executives were selected by using multi-stage random sampling method. From instrument test by content
accuracy, IOC was between 0.892-0.936 and cronbach confidence was between 0.985 – 0.989. The
questionnaires were distributed and collected by the researcher. SPSS (Statistical Package for the Social
Science) was used for statistical analysis. The statistics used for the analysis of the data were descriptive
statistics (arithmetic mean, standard deviation) and t-test. Different pairs of means were compared by using
Least Significant Deference Test. The research findings suggest that overall managing quality educational
assurance states of the sample were at a high level whereas the overall managing quality educational assurance
problems of the sample were at a low level. When comparing according to school executives’ educations, the
school executives who have degrees higher than bachelor’s degrees had more operational problems than the
school executives who have bachelor’s degrees. According to school executives’ experience, the school
executives who have less than 10-year experience had done more work related to quality education assurance
than the school executives who have more than 10-year experience. Also, the school executives who have more
than 10-year experience had more operational problems than the school executives who have less than 10-year
experience. Finally, according to schools’ sizes, in overall, there were no differences in operation managing
quality education assurance.

KEYWORDS: Quality education assurance, Internal quality assurance
1. ความสําคัญของการศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เปนสิ่งที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครอง
และผูเกี่ยวของทุกฝายวา เมื่อบุตรหลานจบการศึกษาจากสถาบันแหงนั้น ๆ แลว จะเปนคนดี คนเกง และอยูใน
สังคมอยางมีความสุข ตลอดจนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหกาวหนาไปตามกระแสโลกาภิวัฒน
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดการ
ประกันคุณภาพไวในหมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาในมาตราที่ 47–51 อยางไรก็ตาม ยังมีสถานศึกษาอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมมีความพรอมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และยังมีความตองการที่จะไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ประกอบกับเปนเรื่องเรงดวนที่สถานศึกษาควรจะตองดําเนินการ จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับสถานศึกษา ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
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การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 วาไดดําเนินการไป
มากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร และโรงเรียนในแตละขนาดมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาแตกตางกันหรือไม เพื่อเปนขอมูลแกหนวยงานตนสังกัดในการวางแผน หาแนวทางสนับสนุน
ใหโรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานใกลเคียงกัน
และสามารถสนองนโยบายการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาลพบุรี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณของผูบริหาร
โรงเรียน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขนาดโรงเรียน
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ
วุฒิการศึกษาของผูบริหาร
1. สูงกวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ประสบการณบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหาร
1. นอยกวา 10 ป
2. มากกวา 10 ป

1. สภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
2. ปญหาการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

4. สมมติฐานการวิจัย
1. การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
มีการดําเนินงานมากและมีปญหานอย
2. กลุมตัวอยางที่มีขนาดของโรงเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณบริหารโรงเรียนของผูบริหารตางกัน
มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตางกัน
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5. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาจากผูบริหารของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดลพบุรี เขต 1จํานวน 206 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage random Sampling)

6. เอกสารที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของคุณภาพ
แซลลิส (Sallis, 1993: 24) กลาววา คุณภาพมีความหมายได 2 แนว คือ คุณภาพที่เปนจริง หมายถึง คุณภาพ
ที่เปนไปตามมาตรฐานกําหนด และคุณภาพตามความรับรูเปนคุณภาพที่เปนไปตามความตองการและความพึง
พอใจสูงสุดของผูบริโภค
2. ความหมายของคุณภาพการศึกษา
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2541: 27) ใหความหมายวา คุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่ผูเรียนเกิด
คุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร
3. ความหมายของการประกันคุณภาพ
คัตแทนซ (Cuttance, 1994: 5) กลาววา การประกันคุณภาพ หมายถึง กลยุทธที่ไดวางแผนไวอยางเปน
ระบบและปฏิบัติงานที่ไดมีการออกแบบไวเพื่อรับประกันวากระบวนการไดรับการกํากับดูแล รวมถึง
การปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยูตลอดเวลา
4. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
จํารัส นองมาก (2546: 17) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไววา การประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนกระบวนการที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหมีความมั่นใจวา ถาทําตามกระบวนการ
ที่กําหนดนี้แลว การศึกษาจะมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ

7. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีคา IOC ระหวาง 0.892-0.936 หาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค ไดคาอัลฟา
อยูระหวาง 0.985-0.989 ซึ่งแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบ เปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสภาพการดําเนินงานและปญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตามเกณฑมาตรฐาน 4 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
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8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
windows โดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังนี้
1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามขนาดของโรงเรียน
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณของผูบริหารโรงเรียน โดยใชการทดสอบที
(t-test)
3. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธีทดสอบรายคูแอลเอสดี (Least Significant
Difference Test)

9. สรุปผลและอภิปรายผล
1. การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมมีการดําเนินงานมาก อาจเนื่องมาจากปจจุบันผูบริหารเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเตรียมพรอมรับการประกันคุณภาพจากภายนอกจึงเปนเรื่องปกติที่ตองมีสภาพการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับที่มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาวัลย ศรีแผว (2546: บทคัดยอ)
และสอดคลองกับงานวิจัย ของทนงศักดิ์ โรจนบูรณาวงศ (2550: บทคัดยอ)
2. ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีปญหานอย เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน
และดานการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับสภาพการดําเนินการ เมื่อมีการดําเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษามากปญหายอมเกิดนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาวัลย ศรีแผว (2546:
71) ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาถูกกําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววาใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั้นปญหาก็จะหมดไปเพราะเปนการดําเนินการตาม
กําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และเปนการดําเนินการ
ตามปกติของแตละสถานศึกษา สวนดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู มีการดําเนินงานปานกลาง อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารใหความสําคัญกับผูเรียน การจัดการเรียนการสอนและบริหารภายในสถานศึกษามากกวา
การใหความสําคัญกับแหลงชุมชนภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนะ คํากลา (2546: 100)
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3. การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาจําแนกตามขนาดของโรงเรียน ตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณของผูบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา
ในภาพรวมมีการดําเนินงานไมตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวามี 2 ดานที่ตางกัน คือ 1. ดานการบริหาร
และการจัดการศึกษา พบวา โรงเรียนที่มีขนาดใหญมีการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง
อาจเนื่องมาจากโรงเรียนที่มีขนาดใหญจะมีความพรอมในหลาย ๆ ดาน ทําใหการบริหารและการจัดการเปนไปได
ดีกวาโรงเรียนที่มีขนาดเล็กกวา 2. ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินงาน
มากกวาโรงเรียนขนาดกลาง อาจเนื่องมาจากโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนที่ตองดูแลนอยทําใหการ
เขาถึงชุมชนเปนไปไดมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงฤทัย กงเวียน (2546: 55)
เมื่อจําแนกตามตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมี
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 4
ดาน คือ 1. ดานผูเรียน 2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 4. ดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย ตรีเล็ก(2542: 186) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีจะมีความรูความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคลองกับรายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2540
ที่วาการศึกษาระดับปริญญาตรีเติบโตในทางปริมาณมาก ไมมีบรรยากาศการฝกฝนคนควาวิจัย สวนการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะมีการศึกษาดานการวิจัย วิเคราะหบาง วิทยากร เชียงกูล (2541: 113) ซึ่งใน
ระบบบริหาร ISO 9000 จะใหความสําคัญตอการตรวจติดตาม และประเมินผล เปนอยางมาก แตผูจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรียังเห็นความสําคัญในเรื่องนี้นอ ย เมื่อจําแนกตามประสบการณของผูบริหาร พบวา ผูบริหารที่
ประสบการณการบริหารโรงเรียนนอยกวา 10 ป มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาผูบริหารที่
ประสบการณการบริหารโรงเรียนมากกวา 10 ป ทั้ง 4 ดาน คือ 1. ดานผูเรียน 2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 4. ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา ผูบริหาร
ที่มีประสบการณบริหารโรงเรียนนอยกวา 10 ปตองเรงดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเทียบเทา
ผูบริหารที่มีประสบการณบริหารโรงเรียนมากกวา 10 ป ซึ่งผูบริหารที่มีประสบการณบริหารโรงเรียนมากกวา 10
ป จะมีความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มากกวา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดวงฤทัย กงเวียน (2546: 55)
4. ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามขนาดของโรงเรียน ตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณของผูบริหารในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ใน
ภาพรวม โรงเรียนขนาดกลางมีปญหาการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานผูเรียน โรงเรียนขนาดกลางมีปญหาการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญ สวนอีก 3 ดาน คือ 1. ดานการเรียนการสอน 2. ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
3. ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู พบวา โรงเรียนขนาดกลางมีปญหาการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ
อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดกลางเปนโรงเรียนที่บริหารยาก เพราะความพรอมทางดาน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ บุคลากร ไมครบถวน เพียงพอ เหมือนโรงเรียนขนาดใหญและไมสามารถบริหารไดอยางทั่วถึงเหมือน
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โรงเรียนขนาดเล็กได สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงทอง นอริทา (2541: บทคัดยอ) เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ของผูบริหาร พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีมีการปญหาในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษามากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 4 ดาน คือ
1. ดานผูเรียน 2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการบริหารและการจัดการศึกษา 4. ดานการพัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรู เมื่อจําแนกตามประสบการณของผูบริหาร พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณการบริหารโรงเรียน
มากกวา 10 ป มีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาผูบริหารที่ประสบการณการบริหาร
โรงเรียนนอยกวา 10 ป ทั้ง 4 ดาน คือ 1. ดานผูเรียน 2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการบริหารและการจัด
การศึกษา 4. ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี หรือผูบริหารที่มีประสบการณบริหารโรงเรียนมากกวา 10 ป มีความรูความเขาใจและสามารถมองเห็น
ปญหาที่เกิดขึ้นได และมุงเนนในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษามาก แตยังไมสามารถสรางความตระหนักและ
ความเขาใจใหกับบุคลากรภายในโรงเรียนไดทั้งหมด

10. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกํากับ ดูแล เอาใจใส ใหคําแนะนําโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมากเปนพิเศษ อาจจะมี การจัดสัมมนาใหความรูกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตรง เพื่อใหเกิดความเขาใจ และปฏิบัติงานอยาง
ถูกตอง
2. ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแล
ในดานของการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ใหมีการประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝายเขามามีสวนรวม
และปฏิบัติการประกันคุณภาพทุก ๆ ดานเทากัน โดยผูบริหารควรจะเปนแกนนําในการจัดทําแผน รวมทั้งกํากับ
ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน การนําผลจากการประเมินตนเองมาใชในการปรับปรุงสถานศึกษา เพราะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหมีการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เพราะขอมูลสารสนเทศที่ดี จะเปนผลตอการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และจะสงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผูบริหารโรงเรียนควรบริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุนในทุก ๆ กิจกรรม เล็งเห็นถึงความสําคัญ
5. และเปนแบบอยางที่ดี กิจกรรมที่ควรสงเสริม เชน จัดใหมีการฝกอบรม จัดนิทรรศการ ทําเอกสาร
เผยแพร มีการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ที่ใหความรู และใหทุกคนที่เกี่ยวของเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายใน ที่สําคัญคือ ควรกระตุนให ครู อาจารย บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อใหงานเกิดปญหานอยที่สุดและโรงเรียนมีคุณภาพในทุกๆ ดาน

11. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรจะทําการวิจัยในเขตอื่น จังหวัดอื่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ หรือศึกษาเปน
รายโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
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2. การวิจัยครั้งตอไป ควรจะมีการเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานและระดับปญหาการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
เขตอื่น และระหวางโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรีกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่น
3. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยศึกษาขอมูลจากครูผูสอนหรือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปเพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
STATE AND PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF
BODINDECHA GROUP SCHOOLS
ชัยรัตน ล้ําฤทธิ์
นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: tonultraman@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือ
บดินทรเดชา และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
จําแนกสถานศึกษา และแตละกลุมสาระการเรียนรู ในองคประกอบ 17 ดาน ที่ขอบขายงานวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนเกณฑ กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนจากสถานศึกษา
ในเครือบดินทรเดชา ปการศึกษา 2550 ในการวิจัยใชกลุมตัวอยาง 215 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหและแปรผลการศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาพบวา สภาพการปฎิบัติงานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติปานกลาง โดยมีการปฏิบัติมากในดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี สวนที่มีการปฏิบัติ
ปานกลางไดแก ดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริม ใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว ดานการ
สงเสริมใหมีความเขมแข็งกับชุมชน ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
สําหรับปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชาโดยภาพรวมมีปญหาปานกลาง
โดยมีปญหานอยในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ดานการจัดทําระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน มีปญหาระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการ
นิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการ
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สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และดานการพัฒนาใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the state and problems of academic administration of
Bodindecha Group School and to compare those state and problem of these school on seventeen elements.
The some groups were five schools and studying groups were administrators and teachers in Bodindecha
Group School according to 2007 of School year and analysis questionnaires by SPSS program
The finding from this study showed that on the current state of academic task administration of
Bodindecha Group Schools in the whole picture of acting were middling. The most of acting were instructional
management in schools, the schools curriculum development, the schools assessment and transferring of
learning result, the internal insurance development system and standardization of education, existing rules and
principles in the ways of practice on academic task administration in schools such as textbooks choosing,
teaching media, information and technology development. the middle level of acting were the development of
local curriculum, academic planning. The instructional management, researching for educational quality
development, promotion and involving the community to be as learning organizations, the way of supervision
and guidandce in schools, the promotion and involving community to be strengthen in academic task, to
coordinated with other schools, people and family in order to suggessed and supported academic task.
The finding about problems of academic task administration of Bodindecha Group Schools in the
whole picture the problems were middle level. There were a few or less problems on the coordination for
those were the developing to academic task with other schools, the existing rules and principles in the ways of
practice on academic task, The textbooks choosing showed middle level problems on local curriculum
development, the academic task planning, the instructional management, the schools curriculum development,
learning process development, the result of assessment and transfering of learning result. The researching for
educational quality development in schools, the development and encourage schools as learning organization,
the educational supervision, the student guidance, The internal insurance and standardization development.
Also the same as the promotion and involving the community such as : an individual, the student’s family, the
other organizations and institutions that worked toward educational management, the educational information
and technology development.

KEYWORD: Academic administration
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1. ความสําคัญของการศึกษา
การจัดการศึกษาจะตองกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารวิชาการ ซึ่งจัดเปนงานหลักของการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา ไมวาจะเปนสถานศึกษาประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงาน
ดานวิชาการ ดังนั้นการบริหารวิชาการถือเปนงานหลักของสถานศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัด ในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา
จําเปนตองมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะดีหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เชน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล คุณภาพของอาจารย
และการบริการวิชาการ ดังนั้น การบริหารวิชาการจึงเปนงานสําคัญ เปนภารกิจหลักของบุคลากรทุกฝายที่ตอง
รวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความรูความเขาใจ เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
ในแตละสถานศึกษา และแตละกลุมสาระการเรียนรู

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรคน
1. สถานศึกษาเครือบดินทรเดชา
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
2. กลุมสาระการเรียนรู
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร
- วิทยาศาสตร
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-4.ภาษาต
างประเทศ
สมมติ
ฐานการวิจัย

ตัวแปรตาม
สภาพ และปญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในเครือบดินทรเดชาตามขอบขายงาน
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 17 ขอ
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1. สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาแตละแหงในเครือบดินทรเดชามี
ความแตกตางกัน
2. สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชาจําแนกตามกลุมสาระ
การเรียนรู มีความแตกตางกัน

5. ขอบเขตของการวิจัย
กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจากสถานศึกษาเครือบดินทรเดชา จํานวน 215 คน

6. เอกสารที่เกี่ยวของ
1. การบริหารสถานศึกษา
ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีการบริหารทั้งหมด 4 ดาน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
2. การบริหารงานวิชาการ
กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 57 ) กลาววาการบริหารวิชาการ เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียน
การสอนโดยตรง เปนกิจกรรมที่ชวยใหผลการศึกษามีคุณภาพที่สุด ดังนั้นไมวากิจกรรมใดที่สัมพันธการเรียน
การสอนและทําใหการเรียนการสอนมีสิทธิภาพถือวางานเหลานั้นเปนงานในขอบเขตหนาที่ของผูบริหารในดาน
วิชาการทั้งสิ้น
3. ขอบขายงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชาตามขอบขายงานวิชาการของกระทรวง
ศึกษาธิการ (2550, หนา 29) ไดเสนอขอบขายการบริหารงานวิชาการไว 17 ดาน

7. เครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานศึกษาเครือ
บดินทรเดชาที่ผูตอบแบบสอบถามสังกัด และกลุมสาระการเรียนรูที่ผูตอบแบบสอบถามเปนผูทํางาน ตอนที่ 2
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเครือบดินทรเดชา

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเครือบดินทรเดชา ใชคะแนนเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเครือบดินทรเดชา จําแนกตามสถานศึกษา
และแตละกลุมสาระการเรียนรู ใชสถิติทดสอบสมมติฐานดวย One-Way ANOVA
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9. ผลการวิจัย
1. สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
1.1 การปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา โดยรวมมีการปฏิบัติ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวาดานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มีการปฏิบัติมาก สวนดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว
ดานการสงเสริมใหมีความเขมแข็งกับชุมชน ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว อยูในระดับปานกลาง
1.2 ปญหาการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา โดยรวมมี
การปฏิบัติปานกลาง มีนอยอยู 3 องคประกอบ คือ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา และดาน
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา สวนดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และดานการ
พัฒนาใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
ในแตละสถานศึกษา และแตละกลุมสาระการเรียนรู
2.1 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
ในแตละสถานศึกษา
2.1.1 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
พบวามีการปฏิบัติงานไมตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน
2.1.2 การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา พบวา
โรงเรียนบดินทรเดชา 4 โรงเรียนบดินทรเดชา 2 และโรงเรียนบดินทรเดชา 1 มีปญหามากกวาโรงเรียนบดินทร
เดชา 3 และโรงเรียนบดินทรเดชา 5 ดานการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาหรือการดําเนิน
การเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการแนะแนว ดานการสงเสริมชุมชนให
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มีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.2 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู
2.2.1 สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา เมื่อเปรียบเทียบตาม
กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวมและรายดาน พบวากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการวางแผนงานวิชาการ
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการพัฒนา และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดีกวา
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
2.2.2 ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา เมื่อเปรียบเทียบตาม
กลุมสาระการเรียนรูในภาพรวมและรายดาน พบวากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กลุมสาระภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา มีปญหาการบริหารงานวิชาการมากกวากลุมสาระการเรียนรูอื่นใน
ดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผนงาน
ดานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการแนะแนว ดานการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษา และองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษา

10. สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา การปฏิบัติงานการบริหาร
งานวิชาการสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา โดยรวมมีการปฏิบัติปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยทัศน
จองสกุลวงษ (2545: 90) ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดสระแกว พบวาสภาพการบริหารงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับเดชณรงค
รามนัฏ (2545: 85) ที่ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
สมุทรสาคร พบวาสภาพการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งโดยรวมและทุกรายดาน
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นเปนความรวมมือของผูบริหารและ
ครูผูสอนภายในสถานศึกษาที่จะตองรวมมือกัน ประกอบกับสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา สวนใหญไดเปด
ทําการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้นระบบในการดําเนินงานวิชาการยอมผานการตรวจสอบ แกไข
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ปรับปรุงมาตลอด และบุคลากรที่ยายมาเปนผูบริหารหรือครูผูสอน สวนใหญจะมีประสบการณในการบริหาร
งานและดําเนินงานมาแลว
2. ปญหาปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา มีปญหานอย ผลการวิจัย
ที่ไดไมสอดคลองกับ อติพงษ วงษชลชัยกุล (2549: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวาสภาพปญหา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง และไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของไทย วิบูลยธัญญ (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบวาปญหารวมและรายดานอยู
ในระดับปานกลาง และยังไมสอดคลองกับงานวิจัยของเกสร ใจชื่น (2551: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปญหา
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวาปญหา
โดยรวมอยูในระดับกลาง ซึ่งเหตุที่ไมตรงกับงานวิจัยสวนใหญที่มีปญหาการบริหารงานวิชาการที่พบปญหาใน
ระดับกลาง อาจเปนเพราะวา โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และมีบุคลากรที่มี
ประสบการณในการทํางานเปนจํานวนมาก รวมทั้งงบประมาณที่มากเพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สมาคมผูปกครองและชุมชนจึงสามารถสงเสริมดําเนินการในเรื่องการจัดการดานบริหารงานวิชาการ จึงทําให
การดําเนินการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีปญหาโดยรวมไมมากนัก
3. เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา
มีการปฏิบัติงานไมตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน อาจเปนเพราะสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชาไดมีการจัด
ประชุมฝายบริหารและบุคลากรเปนประจําทุกป ในชื่อของหลอมแผน 5 บดินทร เพื่อใหผูบริหารและครูมี
ศักยภาพไปในทิศทางเดียวกัน และในสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชายังจัดใหมีการประชุมฝายวิชาการเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานวิชาการไปทางเดียวกัน
4. เมื่อเปรียบปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา พบวาโรงเรียนบดินทร
เดชา 4 โรงเรียนบดินทรเดชา 2 และโรงเรียนบดินทรเดชา 1 มีปญหามากกวาโรงเรียนบดินทรเดชา 3 และ
โรงเรียนบดินทรเดชา 5 ในดานการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาหรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการแนะแนว ดานการสงเสริมชุมชนให
มีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อาจเปนเพราะ โรงเรียนมีความแตกตางในเรื่องของการบริหาร อาจมีองคประกอบเกี่ยวกับจํานวนครูผูสอนไม
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน การจัดทําแผนงานโครงการ การประสานงานกับทองถิ่น บุคลากรทางการศึกษา
5. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา เมื่อเปรียบเทียบตามกลุมสาระ
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การเรียนรูในภาพรวมและรายดาน พบวากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล
การเรียน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา
ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดานการพัฒนา และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดีกวา
กลุมสาระการเรียนรูอื่น เพราะความเขาใจในเนื้อหาของแตละกลุมสาระเปนองคประกอบที่ทําใหผูเรียน
มีความแตกตางกันในตัวเนื้อหาของบทเรียน
6. ปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา เมื่อเปรียบเทียบตามกลุมสาระ
การเรียนรูในภาพรวมและรายดานพบวา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กลุมสาระภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา มีปญหาการบริหารงานวิชาการมากกวากลุมสาระการเรียนรูอื่น
ในดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผน
งานดานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการแนะแนว
ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ดานวิชาการของสถานศึกษาเพราะปญหาชวงเวลาไมเอื้อใหผูสอนและผูเรียนรวมกันวิเคราะหเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรูกับปญหาผูสอนยังยึดเนื้อหาตามแบบเรียนเพื่อสอนใหทันการวัดผลและการประเมินผล
ของโรงเรียนและปญหาจํานวนผูเรียนในหองเรียนมีเปนจํานวนมาก ทําใหการเรียนการสอนการวัดผล
และการประเมินผลไมเปนไปตามสภาพจริง

11. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผูบริหารควรมีการอบรม ใหความรูกับครูผูสอนการดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
การใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศ
การศึกษา ดานการแนะแนว ดานการสงเสริมใหมีความเขมแข็งกับชุมชน ดานการประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว เพื่อให
ครูผูสอนมีความเขาใจในทิศทางการดําเนินงานใหไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 ผูบริหารควรใหความชวยเหลือและสอบถามปญหาจากครูในกลุมสาระการเรียนรูที่มีกําลัง
ปญหาเพื่อหาทางแกไขและชวยเหลือแกกลุมสาระการเรียนรูนั้น ๆ
1.3 ผูบริหารควรมีการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินการบริหารงานวิชาการอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผูปกครอง หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารงานดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหาร
งานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชาเพิ่มเติม เพื่อใหทราบถึงสภาพ
และปญหาในการบริหารงานดานตาง ๆ วามีมากนอยเพียงใด สิ่งใดที่ควรสนับสนุนหรือสิ่งใดที่ควรปรับปรุง
แกไข ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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