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คำนำ 

 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้นำ
ความรู ้ที ่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยแล้ว ยังกระตุ ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ                        
ที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา  

 คณะรัฐประศาสนศาสตร ์ เล ็งเห็นความสำคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน                    
ของนักศึกษา จึงได้จัดทำหนังสือรวมบทความการทำวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะ
รวบรวมผลงานการศึกษาและวิจ ัยของนักศึกษาหลั กสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี ในวิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีหัวข้อการศึกษา
และวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะ
เผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
องค์ความรู ้ทางด้านร ัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอัน จะเป็นประโยชน์ต่อ                        
การจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป  

 เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทำโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีจำกัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขออภัยมา             
ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย  
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 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ฉ การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 



คำสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ที่   172   /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความและวิพากษ์ผลงาน 
วิชา รอ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 

ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 

  เพ่ือให้การพิจารณาบทความและวิพากษ์ผลงาน ในการนำเสนอผลงานวิชา รอ 9000 การค้นคว้า
อิสระ:  การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ  ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
บทความและวิพากษ์ผลงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จนัทรานุช  มหากาญจนะ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
5. อาจารย์ ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล
6. อาจารย์ ดร.ภาวิณี  ช่วยประคอง
7. อาจารย์ ดร.สุภานี นวกุล
8. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  เหมะพันธุ์

       ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการพิจารณาบทความและวิพากษผ์ลงาน ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่
กำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาบทความและวิพากษ์ผลงานวิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่
การปฏิบัติ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ต่อไป  

  สั่ง  ณ  วันที่     30     ตุลาคม พ.ศ. 2563  

  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ  สาคริก) 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี ช



 

 

 ซ          การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

กำหนดการนำเสนอผลงานวิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 

 จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563  

ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

กลุ่ม 1 ห้อง ฟอร์เย่ 
 

อาจารย์ผู้วิพากษ์        :  อ.ดร.สุภานี นวกุล 
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจำห้อง  : อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล และ อ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง 
นักศึกษาดำเนินรายการ        : นางสาวเบญญพัฒน์ อนันต์สุขเกษม  
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 10 นาที/อาจารยแ์นะนำ 5 นาที 
 

ที ่ เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1 09.00 - 09.15 น. นางสาวกวินา   

     สุวรรณโมสิ 
6020128008 

ป ัจจ ัยท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อผ ู ้ประกอบการใน
ความสำเร ็จการได้ร ับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ( รง.4)  กรณีศึกษา: เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง 

รศ.ดร.ราเชนทร์  
ชินทยารังสรรค์ 

2 09.15 - 09.30 น. นายธนกร หมอสัมฤทธิ์ 
6120128010    

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จใน
งานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีส ูบน้ำ
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำ
คลองหลวง-ชลบุรี กรณีศึกษา : บริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

รศ.ดร.ราเชนทร์  
ชินทยารังสรรค์ 

3 09.30 - 09.45 น. นายนพดล สีสอนบุตร  
6120128016  

ปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจในการเลือกซื้อแอร์
แต่ล่ะยี ่ห้อในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง 

รศ.ดร.ราเชนทร์  
ชินทยารังสรรค์ 

4 09.45 - 10.00 น. นางสาวเบญญพัฒน์  
     อนันต์สุขเกษม 
6120128022  

ปัจจัยในการตัดสินใจซื ้อรถกระบะแบรนด์          
โตโยต้า ในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.ราเชนทร์  
ชินทยารังสรรค์ 

5 10.00 - 10.15 น. นายเปรม กาญจนฐากูร 
6120128024    

ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของ
ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) 

รศ.ดร.ราเชนทร์  
ชินทยารังสรรค์ 

6 10.15 - 10.30 น. นางสาวเพ็ญพิชชา   
     ชาญวุฒิธรรม 
6120128025 

ความพึงพอใจของล ูกค ้าต ่อค ุณภาพการ
ให้บริการของบริษัท วีเอชพี มารีน เซอร์วิส 
จำกัด (งานรับปล่อยเรือ) ในเขตพื้นที ่ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

รศ.ดร.ราเชนทร์  
ชินทยารังสรรค์ 

10.30 -10.45 น. (15 นาท)ี พักเบรกช่วงเช้า 
 

 



 

  ฌ การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

ที ่ เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
7 10.45 - 11.00 น. นายอธิเมศร์  

     ฉัตรวรีย์โชติ   
6120128027 

ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ         
รถร ับส ่งพนักงานบริษ ัทแห่งหนึ ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 

รศ.ดร.ราเชนทร์       
ชินทยารังสรรค์ 

8 11.00 - 11.15 น. นางสาวศิรรัชต์    
     พ้นภัย 
6120128027 

การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื ่อเพิ่ม
ผลประกอบการของธ ุ รก ิ จถ ่ าย เอกสาร            
Ying Copy Center 

รศ.ดร.ราเชนทร์           
ชินทยารังสรรค์ 

9 11.15 - 11.30 น. นายพิเชษฐ์   มาวิเลิศ 
6120128034 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที ่ส ่งผล           
ต่อการตัดสินใจติดตั ้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก         
โซล่าเซลล์ สำหรับที่พักอาศัย เพื่อการพัฒนา 
ช่องทางการตลาด ในเขตจังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.ราเชนทร์        
ชินทยารังสรรค์ 

10 11.30 - 11.45 น. นายณัฏฐพัชร  
     กมลพลพัตร 
6120128002 

ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อโรงแรมระดับ 
Budget Hotel ในเมืองพัทยา : กรณีศึกษา 
โรงแรม The Corner Lodge Pattaya 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

11 11.45 - 12.00 น. นางสาวกนิษฐา    
     ว่องนิยมเกษตร 
6120128007 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของ
พน ักงานตรวจแรงงานในการร ั บคำร ้ อง
กรณีศึกษา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12 13.30 - 13.45 น. นางสาวคนึงนิตย์  

     เงินสัจจา   
6120128013 

บร ิหารจ ัดการคนเก ่ง  เจนเนอเรช ั ่นวาย 
(Generation Y) กรณีศึกษา บริษัทหนึ ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

13 13.45 - 14.00 น. นายกฤติเดช แก้วเพียร 
6120128018 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบรายได้การปลูกพืช
เชิงเดี ่ยวและการทำปศุส ัตว์เกษตรกรไทย           
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2562 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

14 14.00 - 14.15 น. นายอดิเรก  
     หล้าบ้านโพน 
6120128030 

ปัจจัยท่ีทำให้พนักงานขาดงานหรือลาหยุดงาน
โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า กรณีศึกษาโรงงาน
แห่งหน่ึงในนิคม 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

15 14.15 - 14.30 น. นายชลรัฐ สาระจรัส   
6120128032 

การศึกษาปัญหาการกระทำผิดในคดียาสูบผิด
กฎหมาย กรณีศึกษา :  สำนักงานสรรพสามิต
พื้นท่ี สาขาหน่ึงในภาคตะวันออก 

รศ.ดร.จันทรานุช 
มหากาญจนะ 

16 14.30 - 14.45 น. นาวาอากาศโทสะอาด 
     พงศาเจริญนนท์ 
6120122020 
รวมจากกทม.รุน 24 

การศึกษาปัจจ ัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรม                
การออมเงินใน กบข. ของข้าราชการทหาร
กรณีศึกษา ข้าราชการทหารอากาศกองบิน 6 

รศ.ดร.สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์ 

14.45 – 15.00 (15 นาที) พักเบรกช่วงบ่าย  
15.00 - 16.30 น. - พิธีปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระฯ     

  โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ 
- ให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ โดยคณาจารย์ 

 



 

 ญ          การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

กำหนดการนำเสนอผลงานวิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 

 จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 8 
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563  

ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

กลุ่ม 2 ห้องชมทะเล 

อาจารย์ผู้วิพากษ์    :  อ.ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ ์
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจำห้อง :  รศ.ดร.จนัทรานุช มหากาญจนะ และ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์  
นักศึกษาดำเนนิรายการ    :  นางสาวภัทรวดี ชูสินธุ ์
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาที/อาจารยแ์นะนำ 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที 
 

ที ่ เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1 09.00 - 09.15 น. นางสาวอัจฉรา   

     รอดเกษม 
6120128001 

นโยบายการบร ิหารทร ัพยากรมน ุษย ์ ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์จ ังหวัดระยอง  และ
ชลบุรี ในอนาคต (ปี พ.ศ. 2564 -2568) 

อ.ดร.ถนัด  
แก้วเจริญไพศาล 

2 09.15 - 09.30 น. นางสาวภวรัญชน์  
     บุญรอด   
6120128004 

ต ัวแบบความสำเร ็จและล ้มเหลวในการ             
จัดการของธุรกิจ Start up ไทย 

อ.ดร.ถนัด  
แก้วเจริญไพศาล 

3 09.30 - 09.45 น. นายศรัณย์ มาลีวรรณ  
6120128006  

ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำในเขต
กรุงเทพมหานครและชลบุรี 

อ.ดร.ถนัด  
แก้วเจริญไพศาล 

4 09.45 - 10.00 น. นางสาวภัสวรินทร์ 
     กิตติโชคกุลพัทธ์ 
6120128015 

การส ่ ง เสร ิมอาช ีพและการม ี ง านทำใน 
Platfrom 4.0 สำหรับคนพิการ 

อ.ดร.ถนัด  
แก้วเจริญไพศาล 

5 10.00 - 10.15 น. นางสาวกมลภรณ์          
     เลือดสกุล 
6120128017 

โครงการวิจัยผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการ
สังคมในยุค New Normal หลังการระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) ในจังหวัด
ชลบุรี 

อ.ดร.ถนัด  
แก้วเจริญไพศาล 

6 10.15 - 10.30 น. นายจักริน  
     เก้าพัฒนสกุล   
6120128019 

การบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังส ือพิมพ์
อ อ น ไ ล น์  เ พ ื ่ อ ร อ ง ร ั บ ผ ล ก ร ะ ทบจ า ก
สถานการณ์โควิด-19 

อ.ดร.ถนัด  
แก้วเจริญไพศาล 

10.30 -10.45 น. (15 นาท)ี พักเบรกช่วงเช้า  
7 10.45 - 11.00 น. นายธนินท์รัฐ    

     ไชยพัฒน์เดชากร 
6120128021 

พลวัตรแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดชลบุรี อ.ดร.ถนัด                
แก้วเจริญไพศาล 

8 11.00 - 11.15 น. นางสาวปัทมา  สืบป่วน 
6120128023 

ตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออกของ
ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี 

อ.ดร.ถนัด            
แก้วเจริญไพศาล 



 

  ฎ การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

ที ่ เวลา ชื่อผู้นำเสนอ หัวข้อ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
9 11.15 - 11.30 น. นางสาววรกัญญา  

     อ่อนมั่ง   
6120128026 

โครงการการแข่งขันทางการตลาดประกันชีวิต
ในเขตจังหวัดชลบุรี 

อ.ดร.ถนัด              
แก้วเจริญไพศาล 

10 11.30 - 11.45 น. นายร่มเกล้า  สุขเจริญ 
6120128003 

การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ ่มผลผลิต
ให้ก ับองค์การ กรณีศึกษา บริษัท เคดีไอ 
เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี จำกัด 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์ 

11 11.45 - 12.00 น. นางสาวภัทรวด ี ชูสินธุ์ 
6120128005 

ปัจจัยที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก            
ท ี ่ ด ี ขององค ์การ  กรณ ีศ ึ กษา  บ ุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12 13.30 - 13.45 น. นางจริญญา  กาวิน 

6120128011 
ปัจจัยที ่ม ีผลต่อความผูกพันธ์องค์กรของ
บ ุคลากรในองค ์การสาธารณะประโยชน์  
กรณีศ ึกษา ม ูลนิธ ิในความดูแลของคณะ          
พระมหาไถ่ พื้นท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์ 

13 13.45 - 14.00 น. นายธนภัทร  
     อุดมรัตนกูลชัย 
6120128020 

ป ั จ จ ั ย ท ี ่ ม ี ผ ล ต ่ อ พฤ ต ิ ก ร ร มอ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั ่งทะเล กรณีศึกษา 
ช ุมชนว ัดช ่องลม ตำบลนาเกล ือ  อำเภอ             
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์ 

14 14.00 - 14.15 น. นายกมล ประสมศรี 
6120128031 

การศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานท่ี
ส ่ งผลต ่อความผ ูกพ ันต ่อองค ์กรในช ่ วง
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ ้นส่วน
รถยนต์ แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 

ศ.ดร.ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์ 

15 14.15 - 14.30 น. นางสาวสิริมา สวัสดิ์ล้น 
6120128012 

คุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาล
เมืองมาบตาพุด 

รศ.ดร.ประพนธ ์           
สหพัฒนา 

16 14.30 - 14.45 น. นายเกียรติพงษ์  
     ทองเลิศ 
6120128014 

การบร ิหารจ ัดการขยะของเทศบาลเม ือง           
พนัสนิคม 

รศ.ดร.ประพนธ ์ 
สหพัฒนา 

17 14.45 - 15.00 น. นางสาวณัฏฐ์ฤทัย      
     ไพโรจน์ 
6120128029 

ความส ั มพ ั น ธ ์ บ ร รย าก าศอ งค ์ ก ร และ
ประสิทธ ิภาพงานบร ิการห้องปฏิบ ัต ิการ 
กรณ ีศ ึกษา  กล ุ ่มงานเทคน ิคการแพทย์  
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.ประพนธ ์ 
สหพัฒนา 

15.00 - 16.30 น. - พิธีปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระฯ     
  โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ 
- ให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ โดยคณาจารย์ 

 
 

 

 



 

 
1 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรับคำร้องของพนักงาน                  
ตรวจแรงงาน กรณีศึกษา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

 

 
กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร* 

 

   บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรับคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน  กรณีศึกษา 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหา
สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการรับคำร้อง และเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
รับคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
พนักงานตรวจแรงงานที่ทำหน้าที่รับคำร้องและลูกจ้างที่มายื่นคำร้อง แล้วนำความคิดเห็นมาวิเคราะห์ 
สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานตรวจแรงงานใน
การรับคำร้อง 

  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของพนักงานตรวจแรงงานในการรับคำร้อง คือ ปัญหา
จากปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานตรวจแรงงาน ปัญหากระบวนการในการทำงาน ปัญหาจาก
ปัจจัยอื่น ๆ และปัญหาอุปสรรคที่มาจากหน่วยงานภายนอก ลูกจ้าง พบปัญหาที่เกิดจากปัจจัยส่วน
บุคคลของลูกจ้างเองและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยื่นคำร้อง ซึ่งมีสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ พนักงานตรวจแรงงานทำงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ประสบการณ์และทักษะในการทำงาน
น้อย ลูกจ้างขาดข้อมูลและขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
นายจ้าง โครงสร้างและนโยบายของหน่วยงาน และปัญหาอุปสรรคที่มาจากหน่วยงานภายนอก สาเหตุ
ปัญหาอุปสรรคของลูกจ้าง คือ ขาดการรับรู้สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้าง การเดินทางไม่สะดวก 
ภาระค่าใช้จ่าย และต้องเสียเวลาดำเนินเรื่อง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี  
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
  อีเมล : kanitta.won@stu.nida.ac.th   



 
 2        การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี

 

 แนวทางในการแก้ป ัญหาและอุปสรรคในการร ับคำร ้องของพนักงานตรวจแรงงาน                 
1) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรอบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะต่าง ๆ ในการทำงานแก่พนักงาน
ตรวจแรงงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) พนักงาน
ตรวจแรงงาน ควรศึกษากฎหมายและทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจและ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการในการทำงาน เช่น การสอบสวน
ข้อเท็จจริง การโต้แย้งพยานหลักฐานของลูกจ้างนายจ้าง ทางแอพพลิเคชั่นไลน์หรืออีเมล เพื่ออำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว เปิดโอกาสให้แก่ลูกจ้างนายจ้าง นำไปสู่การออกคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

คำสำคัญ : พนักงานตรวจแรงงาน ลูกจ้าง การรับคำร้อง 
 
1. บทนำ 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย ทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายแต่รายได้ลดลง ส่งผลให้
สถานประกอบกิจการขาดสภาพคล่อง หรือปัญหาการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นแทน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ปัญหาจากผลกระทบการค้าระหว่างประเทศและผลกระทบจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่นำมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ มีผลทำให้สถานประกอบกิจการบางส่วนเลือกที่จะลดจำนวนลูกจ้าง ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
รวมถึงการเลิกจ้างแรงงาน จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานของสำนักงานประกันสังคม
จังหวัดระยอง พบว่าช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 มีการเลิกจ้างลูกจ้างแรงงาน จำนวน 1,019 คน 
และช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จำนวน 1,177 คน และเมื่อมีการ
เลิกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน เช่นจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ลูกจ้าง แต่จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง 
เดือนกันยายน 2563 มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานจากสถานประกอบ
กิจการ 1,425 แห่ง จำนวน 22,634 คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการให้ลูกจ้าง
ได้รับสิทธิประโยชน์แล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 376,997,561 บาท สะท้อนให้เห็นว่ามีลูกจ้างที่ได้รับความ
เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแนวโน้มของการเลิกกิจการ                
หยุดกิจการชั่วคราว ลูกจ้างแรงงานมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างมากขึ้น ทำให้เห็นว่าปัญหาที่ลูกจา้ง
แรงงานจะไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกเลิกจ้างแล้วไม่ได้รับค่าชดเชยมีแนวโน้มสูงขึ้น  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีบทกฎหมายที่คุ้มครองลูกจ้างว่าในกรณีนายจ้าง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
แก่ลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิในการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ท่ีลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่



กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร 

 
3 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

นายจ้างมีภูมิลำเนา ประกอบกับแนวปฏิบัติการพิจารณาคำร้องตามระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ที่กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ 
อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้าง ในการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่อ่ืนซึ่งมิใช่ท้องที่
ที่ลูกจ้างทำงานหรือภูมิลำเนาของนายจ้าง ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานที่ให้บริการรับคำร้องลูกจ้าง
ท้องที่อ่ืนจักต้องชี้แจงลูกจ้างทราบว่าการรับคำร้องนี้เป็นการอำนวยความสะดวก เพราะต้องส่งคำร้อง
ให้พนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่มีอำนาจรับผิดชอบดำเนินการต่อไป ซึ่งลูกจ้างสามารถยื่นคำร้อง 
ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถ
ยื่นคำร ้องผ ่านช ่องทางออนไลน ์ ได ้ผ ่านเว ็บไซต ์ของกรมสว ัสด ิการและค ุ ้มครองแรงงาน 
http://s90.labour.go.th/e_request/login.php   

 การยื่นคำร้องของลูกจ้าง เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจแรงงานในการรับคำร้อง การยื่นคำร้องตามมาตรา 124 ลูกจ้างต้องเขียนคำร้องตามแบบคำร้อง 
คร.7 และในกรณีที่ลูกจ้างเกินกว่าหนึ่งคนขึ้นไปที่มีนายจ้างคนเดียวกันและได้ยื่นคำร้องในวันเดียวกัน 
ลูกจ้างต้องเขียนคำร้องเป็นรายบุคคลและให้พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาและวินิจฉัยมีคําสั่ง
เดียวกันได้ พนักงานตรวจแรงงานจะสอบถามข้อมูลของผู้ร้องเบื้องต้นและชี้แจงแนะนำในประเด็น          
ที่จะเขียนในแบบคำร้อง คร.7 ซึ่งลูกจ้างต้องเขียนให้ครบทุกรายการ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ให้พนักงานตรวจแรงงานในการกำหนดประเด็นสอบข้อเท็จจริง เมื่อลูกจ้างได้ยื่นแบบคำร้อง พนักงาน
ตรวจแรงงานจะบันทึกคำให้การของลูกจ้างโดยมีการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานของนายจ้าง 
สภาพการจ้างงาน สภาพการทำงาน รายละเอียดต่าง ๆ และสาเหตุที่ลูกจ้างมายื่นคำร้อง  

 พนักงานตรวจแรงงาน มีอำนาจหน้าที่เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาพิจารณาสิทธิตามกฎหมาย
แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและได้มีการบันทึกคำให้การลูกจ้าง พนักงาน
ตรวจแรงงานมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย ดำเนินการนัดหมายให้นายจ้างมาชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
และสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องของลูกจ้าง ซึ่งการพิจารณาวินิจฉัยจะต้องสอบข้อเท็จจริงและนำสืบ
พยานหลักฐานเอกสารจนถึงการรวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือนำไปสู่การวินิจฉัยและมีคำสั่งว่าลูกจ้างมีสิทธิ
หรือไม่มีสิทธิตามคำร้องและกฎหมายกำหนดให้พนักงานตรวจแรงงานต้องดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย
และมีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที ่รับคำร้อง ดังนั้น การให้ข้อเท็จจริงของลูกจ้าง นายจ้าง                   
อย่างครบถ้วนและชัดเจน ประกอบกับการสอบข้อเท็จจริงของพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อนำไปสู่การ
วินิจฉัยและออกคำสั่ง จึงเป็นสาระสำคัญและจำเป็นในการดำเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน               
ในกรณีปกติเมื่อข้อเท็จจริงครบถ้วนและชัดเจน ขั้นตอนการรับคำร้องจนถึงการพิจารณาวินิจฉัยออก
คำสั่งจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และกรณีที่ยุ่งยากซับซ้อนเกิดจากการมีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนและ
ไม่ชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องสอบข้อเท็จจริงหรือแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หรือกรณีต้องขอ
เอกสารหลักฐานรับรองจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อาจใช้ระยะเวลาดำเนินการนานซึ่งเป็นระยะเวลารอคอย
ที่ทำให้ผู ้รับบริการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
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พนักงานตรวจแรงงานว่าปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นธรรม ซึ่งจากข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานสำนักงาน
สวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานแห่งหนึ ่งในภาคตะวันออกพบว่าในช่วงเดือนมกราคม  2563 ถึง                 
เดือนกันยายน 2563 มีลูกจ้างยื่นคำร้อง 571 เรื ่อง ลูกจ้างจำนวน 1,502 คน นับเป็นจังหวัดที่มี
จำนวนลูกจ้างยื่นคำร้องค่อนข้างสูง เนื่องจากมีแหล่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งจึงทำใหม้ี
สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ในพ้ืนที่รับผิดชอบจำนวนมาก  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการศึกษาว่าพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของการรับคำร้อง
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานรับคำร้องให้แก่พนักงานตรวจ
แรงงานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 2.1 เพื่อศึกษาหาสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการรับคำร้อง ของพนักงานตรวจแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหนึ่งในภาคตะวันออก 
 2.2 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน
ในการรับคำร้อง 
 

3. คำถามการวิจัย 
 
 3.1 การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการรับคำร้อง พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
 3.2 ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน เกิดจากสาเหตุใด 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขต
การศึกษา ดังนี้ 

ขอบเขตการศึกษาจากการสัมภาษณ์ 

ส ัมภาษณ์เช ิ งล ึก ( IN-depth Interview) โดยเป ็นการค ัดเล ือกผ ู ้ ร ับส ัมภาษณ ์แบบ
เฉพาะเจาะจงสัมภาษณ์พนักงานตรวจแรงงานที่มีหน้าที่รับคำร้อง จำนวน 10 คน จากพนักงานตรวจ
แรงงานจำนวน 14 คน และลูกจ้างที่มาติดต่อยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดแห่งหนึ ่งในภาคตะวันออก จำนวน 10 คน โดยสัมภาษณ์ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึง               
เดือนพฤศจิกายน 2563 

 



กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร 
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ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary Study) ตำราวิชาการ บทความ วารสาร รายงาน
วิจัย รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานของหน่วยงานราชการที ่ได้ร ับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง                
ข้อระเบียบ กฎหมายและข้อมูลจากระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนมกราคม 2563–
เดือนกันยายน 2563 

 
5. นิยามศัพท์ในการศึกษา   
 
 พนักงานตรวจแรงงาน หมายความว่า ผู้ซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติและมีอำนาจหน้าที่              
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น การรับคำร้องของลูกจ้างและออกคำสั่ง 

 สถานประกอบกิจการ หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน               
อยู่ในหน่วยงานและหมายความรวมถึงสํานักงานของนายจ้างและสถานที่ทํางานของลูกจ้าง 

 นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง  

 ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง 

 การรับคำร้อง  หมายถึง การที่ลูกจ้างยื่นเรื่องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีท่ีนายจ้างฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ได้ตาม
สิทธิ 

 แบบคำร้อง คร.7 หมายถึง แบบคำร้องที ่ให้ลูกจ้างเขียนรายละเอียดสำหรับยื ่นคำร้อง                
ซึ่งเป็นแบบตามที่กฎหมายกำหนด 

 คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน หมายถึง การที่พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริง
พิจารณาวินิจฉัยคำร้องของลูกจ้างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

6.1 ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์กองทุนเพ่ือ
ผู้รับงานไปทำที่บ้านแตกต่างกัน 

6.2 ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจการใช้งานผ่านเว็บไซต์กองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปทำที่บ้านแตกต่างกัน 
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7. ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ศึกษาได้ค้นคว้างานวิจัย ระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณา              
คำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ดังนี้ 

 7.1 กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ได้มีแนวปฏิบัติการพิจารณาคำร้องตามระเบียบ           
กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงาน             
ตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2554 ข้อ 8  

 แนวปฏิบัติการพิจารณาคำร้องเป็นแนวทางให้พนักงานตรวจแรงงานใช้ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงาน
ตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ และเพื่อให้การรับคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมและมีระบบ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าพนักงานตรวจ
แรงงานท้องที่ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาคำร้องเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(GOOD  GOVERNANCE)  

 7.2 ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ของ ชนาทร จิตติเดโช วิทยานิพนธ์ - 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 เรื่อง “ออกคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน” 
แล้วนำมาสรุป ได้ดังนี ้

 คำสั ่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นคำสั ่งทางปกครอง จึงได้นำหลักเกณฑ์ที ่กำหนด              
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 มาปรับใช้กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541  ดังนี้ 

  1 เจ้าหน้าที่ท่ีพิจารณาต้องมีความเป็นกลาง 
 พนักงานตรวจแรงงานจะต้อง มีความเป็นกลาง และปราศจากคติลำเอียง เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าเป็นคำสั่งปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและยุติธรรมดีแล้ว  

 2 สิทธิได้รับคำแนะนำและได้รับแจ้งสิทธิหน้าที่ในกระบวนพิจารณา  
 ตามระเบียบของกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการรับคำร้องและ               

การพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2542  ได้กำหนดให้พนักงานตรวจแรงานแจ้งสิทธิ
และหน้าที ่ในกระบวนการพิจารณาให้คู ่กรณีทราบตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี  และถ้าคำร้อง 
คำให้การ หรือคำชี้แจง มีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจ หรือหลงผิดอันเห็นได้ชัดว่า                 
เกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณีให้พนักงานตรจแรงานแนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมให้
ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิได้รับคำแนะนำและได้รับแจ้งสิทธิ
หน้าที่ในกระบวนการพิจารณากรณีการออกคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่วินิจฉัยว่านายจ้าง                
มีหน้าที่จ่ายเงินต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ 



กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร 

 
7 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

 3 สิทธิได้รับแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบต่อสิทธิและเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐาน 

 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องฯ ได้กำหนดสิทธิใน
การได้รับแจ้งให้ทราบผลกระทบต่อสิทธิ และเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งและแสดงหลักฐานของตน 

 4 สิทธิในการตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่ 
 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิที ่จะ

คุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง  

 5. สิทธิได้ทราบเหตุผลของคำสั่งทางปกครอง  
 คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน กฎหมายกำหนดให้ทำคำสั่งเป็นหนังสือ อย่างน้อยต้อง

ระบุวัน เดือน และปีที่ทำคำสั่ง ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ผู ้ทำคำสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของ
เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ส่วนรายการของเหตุผล อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสารสำคัญ ข้อ
กฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 

 6. สิทธิได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง 
 พนักงานตรวจแรงงานจะต้องแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้ การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้างต้องนำคดีไปสู่ศาลโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่รับทราบคำสั่ง 

8. กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติและระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า
ด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน ผู้ศึกษาสามารถเขียนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังนี้ 
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9. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล 
 
 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ในการสัมภาษณ์เป็นการถามแบบเจาะลึกโดย            
ผู้สัมภาษณ ์แบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) พนักงานตรวจแรงงานผู้รับคำร้อง จำนวน 10 คน 
2) ลูกจ้างผู้ยื่น คำร้อง จำนวน 10 คน ในการสัมภาษณ์นี้ ผู้ศึกษาสัมภาษณ์โดยตั้งคำถามตามกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา ในส่วนของพนักงานตรวจแรงงาน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล 
กระบวนการในการทำงาน ปัจจัยอื่นและหน่วยงานภายนอก และเมื่อได้ความคิดเห็นของพนักงาน
แรงงาน ในเรื่องปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงนำมาเรียบเรียงจัดกลุ่มคำตอบ             
ที่เหมือนกัน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการรับคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน 
ส่วนของลูกจ้างที่มายื่นคำร้อง ผู้ศึกษาสัมภาษณ์โดยตั้งคำถามตามกรอบแนวความคิดในการศึกษา             
ในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและกระบวนการยื่นคำร้อง ได้แก่ ความรู้ด้านสิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง การติดต่อ
หน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลการยื่นคำร้อง ซึ่งผู้ศึกษาทำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และจดบันทึก 

10. ผลการศึกษา 

 จากการสัมภาษณ์พนักงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ผู้ศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พนักงานตรวจแรงงานพบในการรับ               
คำร้อง มีสาเหตุ วิเคราะห์ได ้ดังนี้ 

 ปัญหาอุปสรรคของพนักงานตรวจแรงงานในการรับคำร้อง 

 1. ปัญหาด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
  - พนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถใช้กฎหมายและตีความกฎหมาย  เพื ่อปรับ
ข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ   
  - ขาดความม่ันใจในการทำงาน 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาด้านปัจจัยส่วนบุคคล คือ ทำงานไม่ตรง
กับสาขาที่เรียนมา ดังนี้   

 “ตนเองจบรัฐศาสตร์ ทำงานมา 2 ปีและรับคำร้องมาประมาณ 50 กว่าเรื่อง คิดว่าสาขาที่
เรียนนั้นมีส่วนสำคัญในการทำงาน แม้จบรัฐศาสตร์มายังคิดว่าการรับคำร้องยาก เพราะในงานการ
รับคำร้องเป็นการใช้กฎหมายโดยตรง ซึ่งตนเองเมื่อไม่ได้เรียนจบด้านกฎหมาย ทำให้ไม่ค่อยถนัดการ
ใช้กฎหมายเท่าไรและทำงานยากเพราะไม่สามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง” (พนักงานตรวจ
แรงงานผู้ให้สัมภาษณ ์คนที ่1, 2563)    
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 “ตนเองเรียนจบสาขาบัญชี ทำงานรับคำร้องมาได้ประมาณ 6 เดือน งานรับคำร้องเป็นงานที่
ใช้กฎหมายเยอะมาก ส่วนตัวคิดว่าเป็นสิ่งที่ยาก” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 2, 
2563)  “เรียนสาขามนุษยศาสตร์ ซึ่งไม่เก่ียวกับกฎหมาย ถึงจะทำงานมาได้ 2 ปีแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกกลัว
กับการรับเรื่องร้องทุกข์ เพราะบางเรื่องก็มีข้อเท็จจริงซับซ้อน แนะนำให้คำปรึกษาไม่ได้” (พนักงาน
ตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่3,2563)    

 “จบนิติศาสตร์ คิดว่าการรับคำร้องนี้ใช้กฎหมายเป็นหลัก ส่วนตัวมองว่าการเรียนกฎหมายมา
ช่วยให้ทำงานนี้ได้ดี เวลาเขียนคำสั่งหรือให้คำปรึกษาจะมีความมั่นใจ ถ้าให้หาคำตอบอย่างน้อยกร็ู้ว่า
ต้องหาข้อมูลจากที่ไหน” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่4, 2563)  

 “จบวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนตัวมองว่าสาขาท่ีเรียนมาก็มีส่วนสำคัญในการรับคำร้อง เพราะเป็น
งานที่ใช้กฎหมาย ซึ่งส่วนตัวจะทำได้ในเคสที่เคยทำมาก่อน แต่ถ้าเคสไหนยาก ๆ หน่อย ไม่เคยรู้ หาก
ทำไม่ได้ ก็ต้องเรียนรู้จากพ่ี ๆ” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่7, 2563) 

 “พี่เรียนจบสาขาวิชาบัญชี ทำงานการรับคำร้องมานาน แต่ก็ยังคิดว่าสาขาที่เรียนจบมามีผล
ต่อการทำงานที่ดีที ่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและยิ่งปัจจุบันลักษณะคำร้องมีความยากมากขึ้น  
เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างรู้กฎหมายกันมากขึ้น” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 9, 
2563)   

 “พี่จบรัฐศาสตร์ ทำงานมา 20 กว่าปี รับคำร้องมาก่อนน้อง ๆ ส่วนตัวเลยมองว่าการรับคำร้อง      
การออกคำสั่งนี้ควรจบมาสายนิติศาสตร์เลย เพราะมันเกี่ยวกับการตั้งคำถาม ตั้งประเด็นในการสอบ
ข้อเท็จจริงจบสายอื ่นมาบางทีมันมองไม่ออกว่าควรถามอะไร มันจะยากต้องเร ียนรู ้และใช้
ประสบการณ์มาก” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่10, 2563)   

 ผู้ศึกษาได้ทำการเรียบเรียงความคิดเห็นข้างต้นนี้ แล้วนำมาวิเคราะห์พบว่าสาขาที่เรียนจบมา
นั้นเป็นปัญหาส่วนบุคคลของพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งการไม่ได้จบด้านกฎหมายหรือไม่ได้เรียน
กฎหมายเป็นสาเหตุสำคัญที่มีผลต่อการใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง เนื่องด้วยกระบวนการรับคำร้อง
จนถึงการออกคำสั ่งของพนักงานตรวจแรงงานต้องใช้ความรู ้กฎหมายเป็นหลัก ต้องมีความรู้
ความสามารถในการสอบข้อเท็จจริง กำหนดประเด็นสำคัญและปรับข้อเท็จจริงที่ได้เข้ากับข้อกฎหมาย
อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยออกคำสั่งอย่างเป็นธรรมและคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
กระทบสิทธิของอีกฝ่าย เช่น การออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง หากนายจ้างไม่พอใจ
คำสั่งมีสิทธินำคำสั่งนั้นไปฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งจะเป็นการกระทบสิทธินายจ้างให้ต้องปฏิบัติคือจ่าย
ค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามคำสั่งหรือนำเงินตามคำสั่งไปวางต่อศาลเพื่อยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว  
ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานต้องใช้กฎหมาย ตีความและปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง เพ่ือความเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว คือ การทำงาน
ของพนักงานตรวจแรงงาน อาจขาดความน่าเชื่อถือและเกิดข้อผิดพลาด 
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 2. ปัญหาด้านกระบวนการในการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พนักงานตรวจแรงงาน 
ลูกจ้าง และนายจ้าง  

  2.1 พนักงานตรวจแรงงาน  
  • การสอบข้อเท็จจริง บันทึกคำให้การของลูกจ้างไม่ครบถ้วนและชัดเจน เนื่องจาก
พนักงานตรวจแรงงานไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงใดบ้างที่จำเป็นในการวินิจฉัย ออกคำสั่ง 
  • การไม่สามารถกำหนดประเด็นสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ได้อย่างครบถ้วนและ
ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการวินิฉัยออกคำสั่ง  
  • การใช้เวลาในการบันทึกคำให้การของลูกจ้างแต่ละรายนานเกินไป เพราะ
พนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้  
  • กรณีลูกจ้างมายื่นคำร้องจำนวนมากในเวลาเดียวกัน พนักงานตรวจแรงงานที่มี
ประสบการณ์น้อยกลัวว่าจะให้บริการไม่ทัน จึงอาจบันทึกคำร้องผิดพลาด  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาด้านกระบวนการในการทำงานของ
พนักงานตรวจแรงงานคือมีประสบการณ์และทักษะในการทำงานน้อย ดังนี้  

 “การรับคำร้อง ทักษะในการสอบข้อเท็จจริง การสื่อสาร การพูดโน้มน้าว เป็นเรื่องสำคัญ 
เพราะการสอบข้อเท็จจริง ต้องทำให้นายจ้างหรือลูกจ้าง ให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญในการ
ทำงาน” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่1, 2563)   

 “การทำงานรับคำร้องต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน ที่ต้องเข้าใจภาพรวมและสรุป
สาระสำคัญในประเด็นที่จะสอบข้อเท็จจริงให้ได้ แต่ถ้าไม่เข้าใจภาพรวมในการบันทึกข้อเท็จจริงจะทำ
ให้ใช้เวลาการบันทึกนานเกินไปทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง และอาจจะได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน 
ทำให้การออกคำสั่งมีปัญหาเพราะไม่สามารถปรับเข้ากับกฎหมายได้  ” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้
สัมภาษณ์ คนที ่2, 2563)   

 “ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในหน้างาน ไม่ม่ันใจเวลาที่ลูกจ้างมายื่นคำร้อง แม้จะทำงานมา
นานแล้วก็ตามก็ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชำนาญอยู่ดี” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3, 
2563)   
 “การทำงานของพนักงานตรวจแรงงาน ก็คืองานบริการ ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานผู้
ให้บริการต้องมีทัศนคติ แนวความคิด การใช้ถ้อยคำในการสอบข้อเท็จจริง การเจรจากับลูกจ้าง 
นายจ้างที่ดี แล้วต้องมีประสบการณ์ วุฒิภาวะในการทำงานอีก เพราะการสอบข้อเท็จจริงบางครั้งพบ
ตัวแทนนายจ้างที ่ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่รู ้ข้อเท็จจริงอะไร หรือเจอตัวแทนที่มีความรู ้กฎหมาย                     
แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ ์ก็มีปัญหาในการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และการออก
คำสั่งสำคัญคือต้องปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายให้ได้  แต่ปัญหาที่พบคือข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ 
และปัญหาอีกอย่างคือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับคำร้องในวันที่ลูกจ้างมายื่นคำร้องเยอะ ทำให้บริการไม่



กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร 
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ทันจึงสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งรีบ อาจทำให้พลาดประเด็นที่สำคัญ” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้
สัมภาษณ์ คนที ่8, 2563)   

 “การทำงานต้องมีประสบการณ์ ต้องทำบ่อย ๆ จึงจะทำได้ชำนาญขึ้น แต่ในปัจจุบันการยื่นคำร้อง
ของลูกจ้างมีปัญหามากขึ้น ทั้งนายจ้างก็มีความรู้กฎหมายหรือนิ่งเฉยไม่เกรงกลัวกฎหมาย การสอบเพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเพ่ือให้ออกคำสั่งได้จึงยากขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็จะไม่ทัน
ในการสอบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจากนายจ้าง” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่9, 2563)   

 “ในการทำงานพนักงานตรวจแรงงานควรมีบุคลิกภาพ ที ่สร้างความน่าเชื ่อถือให้กับ
ผู้รับบริการมีทักษะในการทำงานการประเมินสถานการณ์นายจ้างลูกจ้าง  เพราะลูกจ้างแต่ละรายก็
แตกต่างกันไป หรือนายจ้างบางราย เราก็ต้องมีทักษะในการพูดคุยเจรจา ทำให้นายจ้างรู้ส ึกว่า
พนักงานตรวจแรงงานได้ให้โอกาสในการชี้แจง โต้แย้งตามสิทธิของนายจ้าง และพนักงานตรวจ
แรงงานที่ทำงานรับคำร้องต้องมีวุฒิภาวะในการทำงาน ควบคุมอารมณ์เพราะเวลาสอบข้อเท็จจริงจาก
นายจ้างลูกจ้าง บางครั้งจะเกิดการโต้เถียงกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องระมัดพฤติกรรมในการให้บริการ 
ต้องเป็นกลางและทำหน้าที่อย่างโปร่งใส” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่10, 2563)   

 ผู้ศึกษาได้ทำการเรียบเรียงความคิดเห็นข้างต้นนี้  แล้วนำมาวิเคราะห์พบว่าพนักงานตรวจ
แรงงานที่มีประสบการณ์และทักษะในการทำงานน้อยจะพบปัญหาในการทำงาน  เช่นการสอบ
ข้อเท็จจริง การตั้งประเด็นการสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญ หรือการให้บริการกรณีลูกจ้างมายื่นคำร้อง
จำนวนมากในเวลาเดียวกัน พนักงานตรวจแรงงานที่มีประสบการณ์น้อย อาจกลัวว่าจะให้บริการไม่ทัน 
ทำให้การบันทึกข้อเท็จจริงเกิดความผิดพลาด แต่หากพนักงานตรวจแรงงานมีประสบการณ์และทักษะ
ในการทำงานจะมีประสิทธิภาพและช่วยให้ลูกจ้างได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (GOOD  GOVERNANCE) ซึ่งผลกระทบในการที่พนักงานตรวจแรงงานมีประสบการณ์
และทักษะในการทำงานน้อยคือประสิทธิภาพในการทำงานน้อย ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกจ้าง และจากปัญหาที่พบนั้น พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหา คือ 
การพัฒนาความรู ้ความสามารถให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน เช่น การอบรมด้านการสอบสวน          
การอบรมทักษะการเจรจา เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่สำคัญ เป็นต้น  

  2.2 ลูกจ้าง 
  • พบบ่อยในงานก่อสร้างที ่ล ูกจ้างไม่ทราบข้อเท็จจริงนายจ้าง  ผู ้ว ่าจ้างและ
รายละเอียดสำคัญในการยื่นคำร้อง  

  • กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ถ้าลูกจ้างไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง และที่อยู่ของ
นายจ้าง    จะเกิดปัญหาเนื่องจากพนักงานตรวจแรงงาน ไม่มีข้อเท็จจริงในการดำเนินการและหาก
ลูกจ้างยื่นคำร้องส่งผลต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง  
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  • ลูกจ้างติดต่อไม่ได้หรือไม่มาให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมและนำส่งเอกสารที่เป็นสาระอัน
สำคัญในการวินิจฉัยออกคำสั่ง 

  • ลูกจ้างยื่นคำร้อง เมื่อได้รับสิทธิตามคำร้องแล้วไม่มาถอนคำร้องหรือยุติเรื่อง  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาด้านกระบวนการในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับลูกจ้าง คือ ขาดข้อมูลและขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ ดังนี้  

  “ลูกจ้างในงานรักษาความปลอดภัย งานก่อสร้าง ซึ่งส่วนมากเป็นลูกจ้างรายวัน จะไม่
ค่อยทราบรายละเอียดการค้างจ่ายค่าจ้าง หรือคิดค่าจ้างมาไม่ถูก” (พนักงานตรวจแรงงานผู ้ให้
สัมภาษณ์ คนที่ 1, 2563) “ลูกจ้างงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดนี้ ส่วนมากเป็นคนที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่
ที่นี้ เมื่อมายื่นคำร้องก็ย้ายไปทำงานกันที่อื่น ๆ จะเกิดปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลหลักฐานแต่
ลูกจ้างไม่มา” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่3, 2563) 

  “ลูกจ้างบางคนรู้กฎหมาย รู้ว่าถ้าไม่ได้ค่าจ้าง ค่าชดเชยต้องมาร้อง แต่ไม่ทราบว่า
การยื่นคำร้องต้องมีข้อมูลและหลักฐานอะไรบ้าง เมื่อออกมาจากบริษัทนายจ้างแล้วก็จะหาหลักฐานได้
ยาก” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่4, 2563)  

  “ลูกจ้างที่มีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ส่วนมากจะรู้จักกันหรือเรียกชื่อเล่นกัน ไม่
เคยทราบชื่อนามสกุลจริง นายจ้างพาไปทำงานที่ไหนก็ไป เมื่อนายจ้างหนีไม่จ่ายค่าจ้างปัญหาก็เกิดว่า
ลูกจ้างไม่มีข้อมูลอะไรเลย” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่5, 2563) 

  “ปัญหาที่ลูกจ้างมายื่นคำร้อง ทั้งการยื่นออนไลน์ หรือยื่นเอง เมื่อได้รับสิทธิตาม
กฎหมายแล้ว ติดต่อไม่ได้ ทำให้เกิดภาระงานต่อเจ้าหน้าที่ในการต้องดำเนินการวินิจฉัยออกคำสั่ง ” 
(พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่7, 2563) 

  “งานก่อสร้างพบปัญหาคือลูกจ้างที่มีหัวหน้างานพาไปทำงาน บางครั้งลูกจ้างก็ไม่
ทราบข้อมูลของนายจ้างตัวจริง รู ้แต่ชื ่อเล่น ทำให้เจ้าหน้าที ่ต ้องชี ้แจงแก่ลูกจ้างให้หาข้อมูล 
พยานหลักฐานมา เพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว เพราะไม่เช่นนั้นจะดำเนินการไม่ทัน 60 วัน” 
(พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่9, 2563) 

  ผู้ศึกษาได้ทำการเรียบเรียงความคิดเห็นข้างต้นนี้   แล้วนำมาวิเคราะห์ได้ว่าพนักงาน
ตรวจแรงงานพบสาเหตุว่าลูกจ้างขาดข้อมูลและขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่  เมื่อลูกจ้างไม่ได้
รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานนั้น จะเกิดปัญหากรณีที่ลูกจ้างไม่ทราบชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง  ซึ่ง
ในทางปฏิบัติพนักงานตรวจแรงงานต้องชี้แจงแนะนำให้ลูกจ้างทราบขั้นตอนต่าง  ๆ ในการรับและ
วินิจฉัยและรวบรวมข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนที่จะมายื่นคำร้อง เพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยออก
คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน แต่หากลูกจ้างประสงค์ที่จะยื่นโดยไม่ทราบข้อมูลและรายละเอียดที่
สำคัญต่อการยื่น จะมีผลต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันรับคำร้อง ซึ่ง
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หากพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่ลูกจ้างให้ไม่เพียงพอ ต้องให้ลูกจ้างมาพบและให้
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อาจทำให้ลูกจ้างไม่สะดวกและไม่มาพบเพื่อให้ข้อเท็จจริง และส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากหากพนักงานตรวจแรงงานมีประเด็นที่ยังไม่ยุติหรือมีข้อสงสัยและไม่
สามารถสอบสวนได้ภายในกำหนด พนักงานตรวจแรงงานสามารถขออนุญาตขยายเวลาเพื่อการ
สอบสวนได ้ผลกระทบในการที่ลูกจ้างขาดข้อมูลและขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ ทำให้ลูกจ้าง
เสียเวลาในการต้องหาข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการยื่นเรื่อง  และอาจทำให้พนักงานตรวจ
แรงงานไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด  

  2.3 นายจ้าง  
  • นายจ้างไม่เข้าใจข้อกฎหมายและปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  
  • นายจ้าง ทราบว่าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แต่ไม่
สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  • นายจ้างมาพบพนักงานตรวจแรงงงานแต่ไม่ให้ข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่อการวินิจฉัย
และไม่มีหลักฐานโต้แย้ง 
  • นายจ้าง มอบหมายให้ตัวแทนนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจมาพบแต่ไม่สามารถให้
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนได้เพราะไม่ทราบข้อมูลหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
  • นายจ้างไม่มาพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  • กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปยังที่อื่น แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง เมื่อพนักงานตรวจแรงงาน
ส่งเอกสารไปยังสำนักงานจะเกิดปัญหาในกรณีมีผ ู ้อ ื ่นร ับแทนนายจ้างและนายจ้างไม่ทราบ                     
กับสำนักงานปิดทำให้ส่งเอกสารไม่สำเร็จ ส่งผลทำให้ไม่มีข้อเท็จจริงจากฝ่ายนายจ้าง 
  • กรณีนายจ้าง ในงานประเภทรับเหมาก่อสร้างที ่นำลูกจ้างมาทำงาน แต่ไม่มี
สำนักงานนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างอยู่ในท้องที่นั้น จะเกิดปัญหาในการสอบข้อเท็จจริงเนื่องจาก
สถานที่ทำงานของลูกจ้างไม่พบตัวแทนนายจ้าง/นายจ้างที่จะให้ข้อเท็จจริงได้ พนักงานตรวจแรงงาน
ต้องส่งเอกสารเชิญพบไปยังสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือประสานพนักงานตรวจ
แรงงานในท้องที่ท่ีสำนักงานนายจ้างตั้งอยู่ 

 จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาด้านกระบวนการในการทำงานของ
นายจ้าง คือ การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้าง ดังนี้ 

 “ปัญหาที่พบบ่อยครั้ง คือการเชิญพบแล้วนายจ้างไม่มาหรือมาพบแต่ไม่สามารถให้ข้อเท็จจริง
ได้เพราะบางครั้งนายจ้างไม่ทราบเรื่องและต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูล ซึ่งนายจ้างก็มีสิทธิในการแสดง
พยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งลูกจ้างได้ ทำให้ในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร ลูกจ้างก็จะ
รู้สึกว่าเรื่องช้า” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่2, 2563) 
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 “นายจ้าง รู้ข้อกฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เช่น นายจ้างต้องทำข้อบังคับ ต้องมีหลักฐาน
การจ่ายค่าจ้าง แต่ปรากฏว่าเมื่อลูกจ้างมายื่นคำร้องเรื่องค่าจ้างค้างจ่าย นายจ้างก็ปฏิเสธโต้แย้งว่าจ่าย
แล้ว แต่ไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์ ซึ่งในการวินิจฉัยออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานด้วยเพื่อให้ประเด็นที่สอบสวนมีข้อยุติ” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 3, 
2563) 

 “ในช่วงโควิดปัญหาที่พบมากคือนายจ้างต้องหยุดกิจการ ปิดบริษัท ทำให้ไม่มีเงินจ่ายทั้ง
ค่าจ้าง ค่าชดเชย เมื่อลูกจ้างยื่นคำร้อง นายจ้างก็ไม่มาพบเพราะถึงอย่างไรก็หาเงินมาจ่ายไม่ได้ และ
เมื่อออกคำสั่งนายจ้างก็ไม่สามารถปฏิบัติได้” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่6, 2563) 

 “ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ นายจ้างต้องเลื่อนจ่ายค่าจ้าง เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญพบก็แจ้งว่าจะนัด
จ่ายเงินตามคำร้องลูกจ้าง แต่วันที่กำหนดจ่ายเกินระยะเวลาหกสิบวัน ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานไม่
สามารถ ให้ระยะเวลาเกินกรอบกฎหมายได้ ในกรณีที่เราได้ข้อเท็จจริงครบแล้ว ทำให้ต้องมีการออก
คำสั่ง” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่8, 2563) 

 “ปัญหาที่พบคือการส่งเอกสารไปให้นายจ้างแต่ไม่มีผู้รับ เป็นกรณีที่นายจ้างงย้ายที่อยู่ แต่เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลก็ยังเป็นที่จดทะเบียนเดิม ทำให้เสียเวลาดำเนินการ หรือในกรณีที่นายจ้างมี
ที่อยู่อื่นคนละพื้นที่การทำงานของลูกจ้าง หากนายจ้างไม่มา ก็ต้องประสานพนักงานตรวจแรงงาน
พ้ืนที่ที่สำนักงานนายจ้างตั้งอยู่ในการสอบสวนแทน ทำให้ใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน และกระชั้นชิด
ในการออกคำสั่ง” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่9, 2563) 

 “ลูกจ้างรับเหมาแรงงาน ส่วนมากมีปัญหาคือนายจ้างให้มายื่นคำร้องร้องตัวเอง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เรียกผู้ว่าจ้างชั้นถัดขึ้นไปร่วมรับผิดชอบ ซึ่งพบมากในงานก่อสร้างและมากันที่จำนวนมาก 
ซึ่งตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ผู้รับเหมาแรงงานนี้ต้องไปใช้สิทธิทางศาล ทำให้เป็นการเพิ่มภาระงาน
ของเจ้าหน้าที”่ (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่10, 2563) 

 ผู้ศึกษาได้ทำการเรียบเรียงความคิดเห็นข้างต้นนี้   แล้วนำมาวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานตรวจ
แรงงานพบสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างและทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของพนักงาน
ตรวจแรงงาน ทำให้การทำงานต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่ากรณีที่นายจ้างให้ความร่วมมือและ
มาพบตามนัด ซึ่งการไม่ได้ข้อเท็จจริงนายจ้างที่เป็นประเด็นสาระสำคัญในการวินิจฉัยออกคำสั่ง การที่
นายจ้างทราบกฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติ การไม่มาพบและนิ่งเฉยจนถึงเวลาออกคำสั่ง กรณีนายจ้างไม่มีเงิน
จ่ายและลูกจ้างต้องยื่นคำร้อง ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการขาด
รายได ้เกิดความเดือดร้อน  
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 3. ปัญหาจากปัจจัยอื่น ๆ  
  3.1 ปัญหาที่พบของหน่วยงานหลัก 
  • ขาดอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงาน 
  • ภารกิจที่รับผิดชอบจำนวนมาก 
  • พนักงานตรวจแรงงานขาดการพัฒนา เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  • การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในการรับคำร้องไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกจ้าง 

 จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ศึกษาพบว่า
สาเหตุของปัญหาหน่วยงาน คือ เรื่องโครงสร้างและภารกิจงาน วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 ปัจจุบันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ยังคงขาด
อัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงาน และการที่สำนักงานมีภารกิจตามนโยบายของกรมที่ต้องรับผิดชอบ
จำนวนมากคืองานด้านคุ้มครองแรงงาน งานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ งานด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน ส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน งาน
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน งานด้านมาตรฐานแรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีภาระ
งานที ่ร ับผิดชอบหลายอย่างและเมื ่อต้องรับผิดชอบคำร้อง  อาจส่งผลต่อการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกรณีลูกจ้างมายื่นคำร้องพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ และปัญหาเรื่องพนักงานตรวจแรงงานคือมีทักษะในการทำงานน้อย ขาดการพัฒนา อบรม
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งงานของพนักงานตรวจแรงงานนอกจากต้องมีทักษะความรู้ในการทำงาน 
จำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเต็มใจให้บริการและมีความพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือพัฒนาตนเอง  

 แนวทางแก้ปัญหาคือ การส่งเสริมให้พนักงานตรวจแรงงานที่ต้องทำหน้าที่รับคำร้อง ได้รับ
การพัฒนาเรียนรู้กฎหมาย ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินผล เพ่ือ
ทดสอบความรู้ 

 ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุ ปัญหาที่พบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ เรื่องนโยบาย
และภารกิจงาน วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

  3.2 ปัญหาที่พบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  • ภารกิจในความรับผิดชอบจำนวนมาก 
  • การให้ความสำคัญในภารกิจการรับคำร้องน้อยเกินไป 
  • การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากบทความ วารสาร เอกสาร และเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ได้ว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นงานด้าน
คุ้มครองแรงงาน ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เช่นงานเกษตรกรรม งานด้านความปลอดภัยในการ
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ทำงาน งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน งานด้านมาตรฐานแรงงาน และภารกิจเร่งด่วน 
เช่น แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) การแก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะแรงงานในภาค
ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และมีภารกิจที่รับผิดชอบจำนวนมาก จากการที่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก ส่งผลให้ภารกิจด้านรับคำร้อง ขาดการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์
ของกรมที่เน้นทางสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ แต่พบปัญหาคือ ลูกจ้างที่เข้าไม่ถึงสื่อความรู้ต่าง ๆ 
หรือช่องทางการร้องเรียน การยื่นคำร้องออนไลน์ เนื่องด้วยขาดกำลังทรัพย์ ขาดความรู้และไม่ทันต่อ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ลูกจ้างยังเข้าไม่ถึงการใช้งานยื่นคำร้องออนไลน์อีกด้วย  

 4. ปัญหาอุปสรรคที่มาจากหน่วยงานภายนอก 
  • ความล่าช้าของการส่งเอกสาร 
  • ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้ว่านายจ้างได้รับเอกสารหนังสือเชิญพบ คำสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ เนื ่องจากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบการส่งเอกสารของ
หน่วยงานภายนอกนั้นได ้ จากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคที่มาจากหน่วยงานภายนอก
มีดังนี ้

 “พบปัญหาคือส่งเอกสารไม่ถึงนายจ้าง และตรวจสอบไม่ได้ หรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หาบ้านไม่
พบ ทำให้จำเป็นต้องไปทำการปิดหนังสือด้วยตนเอง ในกรณีนายจ้างอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องทำหนังสือ
ประสานพื้นที่นั้น ไปสอบข้อเท็จจริงหรือปิดคำสั่งให้นายจ้าง ในการทำหนังสือประสานและส่งให้
จังหวัดอ่ืนก็ต้องใช้เวลาทำให้การดำเนินการช้า” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ คนที ่3, 2563)   

 “ปัญหาที่พบบ่อยครั้ง คือ การส่งหนังสือเชิญพบนายจ้าง หรือคำสั่งไปให้นายจ้าง แต่พอถึงว่า
นัดพบ เมื่อตรวจสอบในระบบของไปรษณีย์กลับไม่พบข้อมูล ทำให้ไม่รู้ว่านายจ้างได้เอกสารแล้วหรือ
ยัง ถ้าเป็นหนังสือเชิญพบ เราก็ต้องทำเรื่องส่งใหม่ ก็เสียเวลาในการดำเนินการและการได้ข้อเท็จจริง 
ส่วนกรณีส่งคำสั ่ง หากไม่ทราบวันที่นายจ้างได้รับคำสั่ง ก็ไม่สามารถนับระยะเวลาได้ เพราะใน
กฎหมายให้นายจ้างหรือลูกจ้างที่ไม่พอใจในคำสั่งนั้น มีสิทธิเพิกถอนได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหรือ
ทราบคำสั่ง ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถทราบว่าคู่กรณีนั้นได้รับทราบคำสั่งหรือไม่ พนักงานตรวจแรงงานก็
ต้องไปปิดคำสั่งยังสำนักงานนายจ้าง ทำให้กระทบต่อการทำงานอื่น ๆ” (พนักงานตรวจแรงงานผู้ให้
สัมภาษณ์ คนที ่9, 2563)   

 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พนักงานตรวจแรงงาน และสรุปความเห็นได้ดังนี้ ปัญหา
ส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำงานล่าช้าและใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน คือ การส่งเอกสารหนังสือเชิญพบ
นายจ้างทางไปรษณีย์แต่นายจ้างได้รับเอกสารล่าช้า จึงไม่มาภายในกำหนดนัดหรือกรณีที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่านายจ้างได้รับเอกสารหรือไม่  ซึ ่งตามระเบียบนั ้น พนักงานตรวจแรงงานไปสอบ
ข้อเท็จจริงยังสำนักงานนายจ้างได้ แต่ด้วยพนักงานตรวจแรงงาน แต่ละคนมีภาระงานรับผิดชอบ
จำนวนมากทั้งงานรับคำร้อง งานตรวจสถานประกอบการ งานส่งเสริม งานโครงการต่าง ๆ การจะไป



กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร 
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ยังสำนักงานนายจ้างเพื่อสอบข้อเท็จจริงจึงเป็นเรื ่องที่ไม่สะดวก ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานที่
รับผิดชอบคำร้องจะส่งหนังสือเชิญพบนายจ้างโดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ปรากฏว่าหลาย
ครั้งที่เมื ่อกำหนดเวลานัดแล้วนายจ้างไม่มาพบ และเมื่อตรวจสอบในระบบการส่งของไปรษณีย์ 
ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลว่านำส่งเอกสารได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งทำให้พนักงานตรวจแรงงานต้องดำเนินการ
ส่งหนังสือเชิญพบใหม่ หรือไปยังสำนักงานนายจ้างเพ่ือสอบข้อเท็จจริงให้ได้ อุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว
เกิดจากหน่วยงานภายนอก จึงเป็นสิ่งที่ควบคุมและแก้ไขได้ยาก ทั้งการส่งเอกสารของไปรษณีย์ที่ต้อง
ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย แต่เมื่อเอกสารทางราชการส่งไปไม่ถึงนายจ้างหรือลูกจ้าง ก็ส่งผลกระทบต่อ
การทำงานของพนักงานตรวจแรงงาน เพราะตามกฎหมายคู่กรณีมีสิทธิได้รับแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ
ต่อสิทธิและเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ดังนั ้น พนักงานตรวจแรงงานต้อง
ดำเนินการด้วยวิธีอื่นแทนการส่งจดหมายเชิญพบ เช่น ไปยังสำนักงานนายจ้าง ติดต่อขอข้อเท็จจริง
พยานหลักฐานผ่านจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามคำร้องของลูกจ้างและ
เพื่อให้โอกาสนายจ้างได้ให้ข้อเท็จจริงโต้แย้งหรือแสดงหลักฐาน อุปสรรคดังกล่าวจึงส่งผลในเรื่อง
ระยะเวลาการรับคำร้องที่กำหนดไว้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง หากติดขัดในการส่งเอกสาร
ก็ทำให้เสียเวลาและเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาวินิจฉัยข้อเท็จจริงน้อยลง และจากปัญหาที่พบนั้น พนักงาน
ตรวจแรงงานผู้ให้สัมภาษณ์ เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหา คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เช่น 
การสอบสวนข้อเท็จจริง การแสดงพยานหลักฐานของลูกจ้างนายจ้าง ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์หรือ
อีเมล เพื่ออำนวยความสะดวก เปิดโอกาสให้แก่ลูกจ้างนายจ้าง นำไปสู่การออกคำสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม  

 ผู้ศึกษาทำการสัมภาษณ์ลูกจ้างที่ยื ่นคำร้อง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออก และพบว่าในการยื่นคำร้องของลูกจ้างพบปัญหาและอุปสรรค ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค ได้ดังต่อไปนี้ 

 1.ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของลูกจ้าง 
  •ไม่รู้ชื่อนามสกุลและที่อยู่นายจ้าง 
  • การอ่านออกเขียนได ้
  • ไม่ทราบสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างนายจ้าง 
  • การเดินทางมายื่นคำร้องไม่สะดวก 
  • ยื่นคำร้องผ่านออนไลน์ไม่เป็น 
  • ไม่รู้จักหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  • เสียเวลาในการยื่นเรื่อง 
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 2.ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยื่นคำร้อง 
  • ลูกจ้างไม่สะดวกในการมาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  
  • ไม่มีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
  • กรณีลูกจ้างทำงานที่ใหม ่ไม่อยากลางานมาพบเจ้าหน้าที่อีก 
  • การยื่นคำร้องต้องทำในเวลาราชการ ลูกจ้างซึ่งทำงานในเวลาดังกล่าวจึงไม่สะดวก
มายื่นคำร้องได ้

 ผู้ศึกษานำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลูกจ้าง สรุปใจความสำคัญ เพ่ือวิเคราะห์ หาสาเหตุได้ดังนี้   

  1. ลูกจ้างจบการศึกษาชั้น ม.3 ทำงานเป็นช่างทั่วไปมีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา แต่
ทราบชื่อและที่อยู่ เนื่องจากได้รูปบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างเอาไว้  และเป็นการยื่นคำร้องครั้ง
แรก ซึ่งลูกจ้างไม่ทราบว่าหากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างต้องทำอย่างไร เข้าใจว่าต้องแจ้งความดำเนินคดี
กับตำรวจ เมื่อโทรศัพท์ถามตำรวจได้บอกแก่ลูกจ้างว่าในกรณีเรื่องค่าจ้างให้มาติดต่อที่ศูนย์ราช การ
และยื ่นเรื ่องได้ที ่สำนักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ลูกจ้างจึงได้ทราบว่าต้องมายื ่นเรื ่อง
ดำเนินการที่นี้ โดยไม่ทราบว่าสามารถยื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทุก
จังหวัด ทำให้ตนเองกับภรรยานั่งรถโดยสารมาพร้อมกันจากบ้านพักจังหวัดสมุทรสาครที่มายื่นคำร้อง
สำนักงานฯ แห่งนี้ เนื่องจากทำงานที่จังหวัดนี้และเมื่อยื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยจะได้เดินทางกลับ ส่วนใน
การที่เจ้าหน้าที่แนะนำประชาสัมพันธ์ให้ยื่นคำร้องออนไลน์ได้  ลูกจ้างมองว่าไม่สะดวกแก่ลูกจ้าง 
เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีอินเตอร์เน็ทที่จะเข้าระบบได้และกลัวทำไม่
ถูกต้อง 

  2. ลูกจ้าง จบการศึกษา ปวส.การบัญชี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ใน
งานก่อสร้างซึ่งทำงานมานาน พอมีความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้าง จึงทราบว่าหากถูกเลิก
จ้างต้องมายื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและเป็นการยื่นคำร้องครั้งแรก 
แต่ลูกจ้างไม่ทราบว่าสามารถยื่นคำร้องได้ทุกจังหวัด แล้วทางเจ้าหน้าที่จะประสานส่งคำร้อง ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่จะเรียกมาสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หากลูกจ้างไปทำงานท้องที่อ่ืนแล้วหรือมีงานทำแห่งใหม่ก็
จะไม่สะดวกมาพบเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากต้องลางานและเสียเวลาค่าใช้จ่ายอีก 

 ลูกจ้างให้ความเห็นว่า เพราะตนเองทำงานมานานจึงรู้กฎหมายแต่ยังเห็นเพ่ือน ๆ ลูกจ้างที่ยัง
ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายอีกมาก เพราะนายจ้างหลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตาม โดยเฉพาะนายจ้างคน
ไทยที่ตนเองพบว่าเอาเปรียบลูกจ้างมากกว่านายจ้างต่างชาติ  ลูกจ้างเสนอว่าเจ้าหน้าที่ควรมีการเข้า
ตรวจสอบนายจ้างบ่อย ๆ เพ่ือให้นายจ้างเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้าง  

  3. ลูกจ้าง จบการศึกษาปริญญาตรี ทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล ณ โรงแรม
แห่งหนึ่งในท้องที่นี้  ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเนื่องจากบริษัทปรับลดคน แต่ลูกจ้างพอมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่นายจ้างลูกจ้างจึงได้ค้นหาเพิ่มเติมว่านายจ้างเลิกจ้างถูกต้องหรือไม่  และเป็นการยื่นคำร้องครั้ง



กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร 

 
19 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

แรก ซึ่งไม่ทราบช่องทางการยื่นคำร้อง จึงได้ค้นหาจากอินเตอร์เน็ทว่าต้องยื ่นเรื ่องที่ใดแล้วพบ
หมายเลขสายด่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1506 จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ทาง
เจ้าหน้าที่แนะนำให้มายื่นคำร้องที่สำนักงานฯ ลูกจ้างจึงเดินทางจากบ้านพักที่พัทยา จังหวัดชลบุรีมา
ที่นี้ ซึ่งลูกจ้างไม่ทราบว่าสามารถยื่นคำร้องได้ทุกจังหวัด แต่ตนเองเข้าใจว่าต้องมายื่นเรื่องในจังหวัดที่
ทำงาน และเพิ่งทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ายื่นคำร้องผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกัน ลูกจ้างให้ความเห็นว่า ใน
ฐานะที่ทำงานฝ่ายบุคคลเห็นว่าบางครั้งนายจ้างไม่อยากแจ้งให้ลูกจ้างทราบสิทธิตามกฎหมายมาก
เกินไป เพราะบางกรณีนายจ้างก็ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่น การห้ามลางานบ่อย การจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้อง 
จึงเห็นว ่าเจ ้าหน้าที ่ควรส่งเสริมให้ล ูกจ้างรู ้กฎหมายสิทธิแรงงานให้มากขึ ้น  และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น แจกแผ่นพับให้ความรู้แก่ลูกจ้าง 

  4. ลูกจ้างจบการศึกษา ประถม 6 ทำงานเป็นกรรมกรทั่วไปในงานก่อสร้าง เมื่อไม่ได้
ค่าจ้างจากนายจ้าง ได้พูดคุยกับเพื่อนและได้แนะนำให้มายื่นคำร้องที่นี่  ซึ่งตนเองพออ่านออกเขียนได้ 
ในการเดินทางมายื่นคำร้องมาด้วยรถส่วนตัวจึงไม่ลำบากและพากันมายื่นคำร้องพร้อมกันทุกคน แต่
ลูกจ้างไม่เคยทราบมาก่อนเรื่องการยื่นคำร้องว่าต้องติดต่อหน่วยงานใด  ไม่รู้จักหน่วยงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยก็จะพากันไปทำงานที่อื่น หากเจ้าหน้าที่เรียกพบสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ถ้ายังไม่มีงานทำก็ยินดีมาพบ แต่หากมีงานทำแล้วก็อาจจะไม่สะดวกมาพบ 

 ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์แล้วพบว่าสาเหตุของปัญหาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกจ้างและปัญหา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยื่นคำร้อง คือ ขาดการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ การสร้าง
การรับรู้ข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้าง การเข้าถึงหน่วยงานไม่สะดวกในเรื่องของการ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การใช้เวลาในการยื่นเรื่อง หรือในกรณีที่ต้องมาพบพนักงานตรวจ
แรงงานมากกว่าหนึ่งครั้ง จะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างในเรื่องค่าใช้จ่าย การลางาน ทำให้เกิดภาระต่อ
ลูกจ้าง 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกจ้างต้องรับภาระในการมายื่นคำร้องเพื่อให้ได้สิทธิตามกฎหมาย
และหากลูกจ้างไม่มีกำลังเงิน ขาดความรู้ ขาดข้อมูลที่จะเข้าถึงการยื่นคำร้องกับหน่วยงานของรัฐ    
จะทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายหรือทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม
และเกิดความเดือดร้อนในการดำรงชีพ 
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11. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาผู้ศึกษาสรุปสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของพนักงานตรวจ
แรงงานในการรับคำร้อง ดังนี้ 

ตารางที่ 1. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการ
รับคำร้อง 

ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบ 

1.ปัญหาด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
  • พนักงานตรวจแรงงานไม่
สามารถใช้กฎหมายและตีความ
กฎหมาย เพื ่อปรับข้อเท็จจริง
เข ้าก ับข ้อกฎหมายได ้อย ่ าง
ถูกต้องแม่นยำ 

    • ขาดความม ั ่ นใจในการ
ทำงาน 

ทำงานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา 

 
 

การทำงานของพนักงาน ตรวจ
แรงงานอาจขาดความน่าเชื่อถือ
และเกิดความผิดพลาด 

2.ปัญหาด้านกระบวนการใน
การทำงาน 

  

2.1 พนักงานตรวจแรงงาน    

  • พน ักงานตรวจแรงงาน                   
ไม ่สามารถใช ้กฎหมายและ
ต ีความกฎหมาย เพ ื ่อปรับ
ข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 

   • การไม ่ สามารถกำหนด
ประเด็นสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน  
ทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการ
วินิจฉัยออกคำสั่ง 
   

 

ประสบการณ์และทักษะ 
      ในการทำงานน้อย 

 

ประสิทธิภาพในการทำงานน้อย 
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกจ้างในการให้บริการ 

 



กนิษฐา  ว่องนิยมเกษตร 

 
21 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

ตารางที่ 1. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการ
รับคำร้อง (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบ 

• กรณีล ูกจ ้างมาย ื ่นคำร ้อง
จำนวนมากในเวลาเด ียวกัน 
พน ักงานตรวจแรงงานท ี ่มี
ประสบการณ์น้อยกลัวว ่าจะ
ให้บริการไม่ทัน จึงอาจบันทึก
คำร้องไม่ครบถ้วน 

  

2.2 ลูกจ้าง 

  • พบบ่อยในงานก่อสร้างที่
ล ูกจ ้างไม ่ทราบข ้อเท ็จจริง
นายจ้างผู้ว่าจ้างและรายละเอียด
สำคัญในการยื่นคำร้อง 
 
  • กรณีนายจ ้างเป ็นบ ุคคล
ธรรมดา ถ้าลูกจ้างไม่ทราบชื่อ
และที่อยู ่ของนายจ้าง จะเกิด
ปัญหาเนื่องจากพนักงานตรวจ
แรงงาน ไม่มีข้อเท็จจริงในการ
ดำเนินการและหากลูกจ้างยื่น
คำร้องส่งผลต่อการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง 
 
• นายจ้าง มอบหมายให้ตัวแทน
นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจมา
พบ แต่ไม่สามารถให้ข้อเท็จจริง
ได้เพราะไม่ทราบเรื ่องราวที่
เกิดขึ้น 

ขาดข้อมูลและขาดความเข้าใจ 
เรื่องสิทธิและหน้าที่ 

ลูกจ้างเสียเวลาในการหาข้อมูล
ของนายจ ้าง  และพน ักงาน
ตรวจแร ง ง าน ไม ่ ส าม า ร ถ
ดำเน ินการได ้ภายในเวลาที่
กำหนด 
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ตารางที่ 1. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการ
รับคำร้อง (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบ 

  • กรณีนายจ ้างเป ็นบ ุคคล
ธรรมดา ถ้าลูกจ้างไม่ทราบชื่อ
และที่อยู ่ของนายจ้าง จะเกิด
ปัญหาเนื่องจากพนักงานตรวจ
แรงงาน ไม่มีข้อเท็จจริงในการ
ดำเนินการและหากลูกจ้างยื่น
คำร้องส่งผลต่อการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้อง 
 
  • ลูกจ้างติดต่อไม่ได้หรือไม่มา
ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและนำส่ง
เอกสารที ่เป็นสาระสำคัญใน
การวินิจฉัย ออกคำสั่ง 

 
 

 

2.3 นายจ้าง   
    • นายจ ้ าง ไม ่ เข ้ า ใ จข้ อ
กฎหมายและปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 
  • นายจ้าง ทราบว่าต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน  พ .ศ .2541 แต ่ ไม่
สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจาก
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 1. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการ
รับคำร้อง (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบ 

  • นายจ้างมาพบพนักงานตรวจ
แรงงานแต่ไม่ให้ข้อเท็จจริงที่
จำเป็นต่อการวินิจฉัยและไม่มี
หลักฐานโต้แย้ง 

  • นายจ ้ า ง  มอบหมาย ให้
ตัวแทนนายจ้างหรือผู ้รับมอบ
อำนาจมาพบ แต่ไม่สามารถให้
ข ้อเท็จจริงได้เพราะไม่ทราบ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น 

  • นายจ้างไม่มาพบเพื่อชี ้แจง
ข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

  • กรณ ีนายจ ้ างย ้ ายสถาน
ประกอบกิจการไปยังที่อื ่น แต่
เม ื ่อตรวจสอบข้อม ูลการจด
ทะเบ ียนน ิต ิบุ คคลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง เมื่อพนักงาน
ตรวจแรงงานส่งเอกสารไปยัง
สำนักงาน จะเกิดปัญหาในกรณี
ม ีผ ู ้อ ื ่นร ับแทนนายจ ้างและ
นายจ้างไม่ทราบ กับสำนักงาน
ปิดทำให้ส ่งเอกสารไม่สำเร็จ 
ส่งผลทำให้ไม่มีข้อเท็จจริงจาก
ฝ่ายนายจ้าง 
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ตารางที่ 1. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการ
รับคำร้อง (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบ 

3.ปัญหาจากปัจจัยอ่ืน ๆ 

3.1 ปัญหาที่พบของหน่วยงานหลัก 

  • ขาดอัตรากำล ังพนักงาน
ตรวจแรงงาน 

  • ภารกิจที่รับผิดชอบจำนวน
มาก 

  • พนักงานตรวจแรงงานขาด
การพัฒนา เร ียนรู ้อย่างเป็น
ระบบ 

  • การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
ในการรับคำร้องไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการลูกจ้าง 

โครงสร้างและนโยบาย พนักงานตรวจแรงงานขาด
ทักษะในการทำงาน งานที่ได้
จะมีประสิทธิภาพน้อย 
 
 

3.2 ปัญหาที่พบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  • ภารก ิจความร ับผ ิดชอบ
จำนวนมาก 

  • กา ร ให ้ ค ว ามส ำ ค ั ญ ใ น
ภารก ิจการร ับ คำร ้องน ้อย
เกินไป 

  • การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิ
หน้าที ่ของนายจ้างลูกจ้างไม่
เพียงพอและท่ัวถึง 

 

โครงสร้างและนโยบาย พนักงานตรวจแรงงานขาด
ทักษะในการทำงาน งานที่ได้
จะมีประสิทธิภาพน้อย 
 
ล ูกจ ้างขาดข ้อม ูลและขาด
ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ 
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ตารางที่ 1. สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการ
รับคำร้อง (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบ 

4. ปัญหาอุปสรรคที่มาจากหน่วยงานภายนอก 

3.1 ปัญหาที่พบของหน่วยงานหลัก 

  • ความล ่ าช ้ าของการส่ ง
เอกสาร 

  • ไม่สามารถติดตามตรวจสอบ
ได ้ว ่านายจ ้างได ้ร ับเอกสาร
หน ังส ือเช ิญพบ คำส ั ่ งของ
พนักงานตรวจแรงงานหรือไม่   

ปัญหาอุปสรรคท่ีมาจาก
หน่วยงานภายนอก 

งานล่าช้า 
 

 
ตารางที่ 2. สรุปผลการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่พบของลูกจ้างในการยื่นคำร้อง 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

สาเหตุ 
 

ผลกระทบ 

 
 

1.ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของลูกจ้าง 
 
 

  • ไม่รู้ชื่อนามสกุลและที่อยู่นายจ้าง  
  • การอ่านออกเขียนได้ 
  • ไม่ทราบสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง
นายจ้าง 
  • การเดินทางมายื่นคำร้องไม่สะดวก 
  • ยื่นคำร้องผ่านออนไลน์ไม่เป็น 
  • ไม่รู้จักหน่วยงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
  • เสียเวลาในการยื่นเรื่อง 

• ขาดการรับรู้ข้อมูลสิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้างลูกจ้าง 
• การเดินทางไม่สะดวก 
• ภาระค่าใช้จ่าย 
• ต้องเสียเวลาดำเนินเรื่อง 

 

ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อน 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
เข้าไม่ถึงกระบวนการทาง
กฎหมาย 
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ตารางที่ 2. สรุปผลการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่พบของลูกจ้างในการยื่นคำร้อง  (ต่อ) 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

สาเหตุ 
 

ผลกระทบ 

 
 

2.ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยื่นคำร้อง 
 

 

• ลูกจ้างไม่สะดวกในการมาให้
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  

• ไม ่ม ีหล ักฐานมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที ่

• กรณีลูกจ้างทำงานที่ใหม่ ไม่
อยากลางานมาพบเจ้าหน้าที่
อีก 

• การยื่นคำร้องต้องทำในเวลา
ราชการ ลูกจ้างซึ่งทำงานใน
เวลาดังกล่าวจึงไม่สะดวก 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานในการ
รับคำร้อง ผู ้ศึกษาพบว่าปัญหาเกิดจากความรู ้กฎหมาย ทักษะในการทำงานที่ยังไม่ชำนาญของ
พนักงานตรวจแรงงานและขั้นตอนการทำงานรับคำร้องซึ่งมีกรอบระยะเวลากำหนด  ผู้ศึกษาจึงขอ
นำเสนอ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 

 1) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะต่าง ๆ ในการทำงาน
แก่พนักงานตรวจแรงงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 2) พนักงานตรวจแรงงาน ควรศึกษากฎหมายและทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพ่ือ
สร้างความม่ันใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3) ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการในการทำงาน เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การโต้แย้ง
พยานหลักฐานของลูกจ้างนายจ้าง ทางแอพพลิเคชั่นไลน์หรืออีเมล เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว 
เปิดโอกาสให้แก่ลูกจ้างนายจ้าง นำไปสู่การออกคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1 ) ศึกษาปัญหาแรงงานของนายจ้างลูกจ้าง และมาตรการของรัฐที่จะช่วยเหลือเยียวยา
แรงงาน เพ่ือให้ทราบปัญหาแรงงานในมิติต่าง ๆ และมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาที่
เกิดข้ึน 

 2 ) ศึกษาปัญหา ผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับสถานประกอบการใน
สถานการณ์วิกฤต เพื่อให้ทราบว่าในสถานการณ์วิกฤต เช่น สถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 
การบังคับใช้กฎหมายแรงงานส่งผลกระทบต่อนายจ้างลูกจ้าง  
  
บรรณานุกรม 

 
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง.(2563 พฤษภาคม). “รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง       
 ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563)”.หน้า 99 
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง.(2563 สิงหาคม). รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง 
 ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563).หน้า 61 
พระราชบัญญัติค ุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (2562 เมษายน 5) ราชกิจจา-
 นุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที ่43 ก 
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงาน
 ตรวจแรงงานตามพระราชบ ัญญัต ิค ุ ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2554 ข ้อ 8                  
 (2554 พฤศจิกายน 16)    
ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 128 ตอนพิเศษ 137 ง หน้า 11 
ชนาทร จ ิตต ิ เดโช.(2544). การออกคำส ั ่ งและตรวจสอบคำสั ่งของพนักงานตรวจแรงงาน .         
 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต). คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้น                
 10 ตุลาคม 2563, จาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10842   
เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th 
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ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2  

 

 
กมล ประสมศรี* 

 

   บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในช่วงวิกฤตการณ์             
การแพร ่ระบาดเช ื ้อไวร ัสโคว ิด 19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมช ิ ้นส ่วนรถยนต ์แห่งหนึ่ง                           
ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การบุคคลากรของโรงงาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 และเพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการ
ทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 226 คนส่วนใหญ่             
เป็นเพศหญิง จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2          
มีสถานภาพสมรสจำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน  119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.7 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-2 ปีจำนวน  141 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 มีรายได้            
20,001-25,000 บาท จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
คุณภาพชีวิตการทำงานจำนวน 5 ตัวแปร คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ด้านโอกาส
ก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานและด้านการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ 
 

* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี  
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
   



กมล  ประสมศร ี
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1. บทนำ 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลต่ออุตสาหกรรม
รถยนต์ไทยในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งในไทยและในระดับ
โลกอันเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อคำสั่งซื้อรถยนต์จากทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ซึ่งส่งผล
ต่อเนื่องมาสู่ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไทยปีนี้สู่จุดต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย                
ได้ประเมินไว้เบื ้องต้นจากมุมมองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันว่ามีความเป็นไปได้                      
ที่ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2563 นี้อาจหดตัวลงอย่างมากประมาณร้อยละ 21-25 หรือผลิตรถยนต์
ได้เพียง 1,520,000-1,590,000 คันสำหรับการผลิตที่ลดลงนี้คาดว่า เป็นผลมาจากการส่งออกที่อาจ
ลดต่ำลงมากไปแตะระดับ 750,000-780,000 คัน หดตัวสูงถึงร้อยละ 26-29 จากที่เคยส่งออกได้ 
1,054,103 คัน ในปี 2562 ขณะที่ยอดขายในประเทศก็มีความเสี่ยงที่จะลดลงไปแตะระดับ 800,000-
820,000 คัน หรือหดตัวร้อยละ 19-21 จากปีก่อนที ่ทำได้ 1 ,007,552 คัน ส่วนการฟื้นตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนต์สู่ภาวะปกติอีกครั้งคาดว่า อาจเป็นช่วงกลางปี 2564 หรือถึงต้นปี 2565 หลัง
เศรษฐกิจโลกจะทยอยฟื้นฟูในช่วงปี 2564 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งค่ายรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด-19 จนต้องทยอยปลดแรงงานในระบบที่มีกว่า 7.5 แสนคน ล่าสุดค่ายฟอร์ดและ
มาสด้าลดคนหันไปใช้เอาต์ซอร์สแทน ขณะที่ค่ายมิตซูบิชิเปิดโครงการสมัครใจออก ด้านนิสสัน                 
ไม่ต่อสัญญากับพนักงานสัญญาจ้าง 300 คน ขณะที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนเมษายนที่ผ่านมา 
ทรุดตัวลงหนัก ทำยอดขายได้เพียง 33,300 คัน ตกต่ำสุดในรอบ 10 ปีและยังกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ รวมถึงตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) ฯลฯ 

 ปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์หลายแห่ง มีนโยบายการลดค่าทำงานล่วงเวลาและ
งดการจ่ายโบนัส ซึ่งทำพนักงานบางคนที่วางแผนล่วงหน้าไว้ว่าจะต้องนำเงินโบนัสต่าง ๆ ไปใช้เกิดความ
ไม่พึงพอใจต่อการทำงานรวมถึงการขาดความผูกพันต่อองค์การที่ตนเองสังกัดและเป็นปัญหาที่องค์การ
หลายแห่งประสบอยู่บุคลากรทุกคนย่อมคาดหวังโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งสิ ้นหากเขามี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขาจะมีความพยายามมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันถ้า
หากทำงานแล้วไม่มีโอกาสแสดงความสามารถหรือไม่ทราบโอกาสก้าวหน้าของตนจะทำให้เกิดความเบื่อ
หน่ายเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าและในที่สุดก็จะทำให้เขาลาออกจากงาน
หรือเปลี่ยนไปทำงานในหน่วยงานอ่ืนที่ให้ค่าตอบแทนและโอกาสก้าวหน้ามากกว่า 
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จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2โดยผลการวิจัยในเรื่องนี้จะเป็น
การสะท้อนให้เห็นภาพรวมของคุณภาพชีวิตบุคคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อจะ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและเพื่อให้บุคลากรของบุคลากร
ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีความผูกพันต่อองค์การที่ดีขึ้นต่อไป 

จากเหตุผลที ่ได้กล่าวมานั ้น ผู ้ว ิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษาเกี ่ยวกับ คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื ่อนำผลการศึกษาที ่ ได ้ไปเป็นข้อมูลพื ้นฐานสำคัญ
ประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน 
และเป็นแนวทางสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาใน
การให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุดให้มีคุณภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 
 2.1 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การบุคคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 

 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในช่วง
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่ง
หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ้ทำการวิจัยใช้ว ิธ ีการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 จำนวน 520 คน (ข้อมูล
บุคคลากรของบริษัท, 2563) จากการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีรู้จำนวนประชากรโดย
ใช้สูตรของ Yamane (1967) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 226 คน 

 ขอบเขตด้านตัวแปรในการศึกษา 

 การวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ้ทำการวิจัยได้ศึกษาคุณภาพชีวิตบุคคลากรของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึง 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานจำนวน 8 ด้านได้แก่  1.ค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม 2. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ 3. โอกาสที่ได้รับการพัฒนา



กมล  ประสมศร ี
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และใช้ความสามารถของบุคคล 4. โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน 5. การทำงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม   

 ตัวแปรตาม คือความผูกพันต่อองค์การ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ความเชื่อถือและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2. ความต้องการรักษาความเป็นสมาชิก 

 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ผู้ทำการวิจัยได้ศึกษาพื้นที่คือ โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
รถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษา รวบรวมข้อมูลจัดทำข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผล ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 เดือน (กรกฎาคม 2563–กันยายน 2563) 
 
4. ระเบียบวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในช่วง
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่ง
หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2  ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ซึ่งมีจำนวนรวม 520 คน โดยกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ทั ้งสิ ้น 226 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ไปทำการเก็บข้อมูลจากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ตามที่กำหนดไว้จนครบตามจำนวน 226 ชุด 
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5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด 
 5.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
           5.1.1 ความหมาย 
  คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้อง
สร้างให้เกิดขึ้นในองค์การ เพราะถ้าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีจะทำให้มีความพึงพอใจ
ในการทำงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานในองค์การ  เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และอุทิศตนในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ลด
อัตราการโอนย้ายและลาออกจากงาน (ดุสิตา เครือคำปิว, 2555, หน้า 13) 

  วอลตัน (Walton 1973, อ้างถึงใน สุดารัตน์ ครุฑสึก, 2557) ได้ให้ความหมาย
ของคุณภาพชีวิตการทำงานไว้ว่า เป็นลักษณะของการทำงานที่ตอบสนองความต้องการและความ
ปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม 
เรื ่องสังคมขององค์กรที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ชี้วัด 8 ด้าน คือ 
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้า และ
ความมั่นคงในการทำงาน โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น สิทธิส่วนบุคคล จังหวะชีวิต และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังมีความหมายที่
กว้างขึ ้น มิใช่แค่กำหนดแต่เวลา ในการทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือมิใช่เพียงกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเด็ก หรือจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงความต้องการ 
และความปรารถนาในชีวิต ของบุคลากรในหน่วยงานทีดีขึ้นด้วย  

  Bateman และ Snell (1999 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2555) ได้กล่าว
ว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานหมายถึง คุณภาพโดยรวมจากประสบการณ์ของมนุษย์ในที่ทำงาน ซึ่ง
บริษัทจะต้องจัดโปรแกรมท่ีออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานและกระตุ้นความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงาน 

  โคสเซน (Kossen, 1991, p. 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตหมายถึง การ
ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิผลตอบสนองความต้องการและเพิ่มคุณค่าให้กับ
พนักงานในองค์การ 

  ณัฏฐพันธ์เขจรนันทน์ (2555, หน้า 109) ได้ให้นิยามว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน 
หมายถึง การประเมินสถานะในลักษณะต่าง ๆ ของงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลระหว่าง
งานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการทำงานจะให้ความสำคัญกับผลของงานที่มีต่อบุคคลและ
ประสิทธิภาพขององค์การ รวมทั้งความพอใจของบุคลากรกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของ
องค์การ นอกจากนี้คุณภาพชีวิตการทำงานจะมีผลกระทบต่อบุคคลและองค์การ ทั้งในระดับมห
ภาคและจุลภาค 
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  เพ็ญศรี วายวานนท์ (2555) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึงคนที่ใช้
ชีวิตร่วมกันในที่ทำงานเป็นเวลานาน มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ความสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับ
เพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดับเสมอกันและต่างกัน ทำให้เกิดความสำเร็จในองค์กรและส่งผลกระทบ
โดยตรงกับความสำเร็จของคนงานโดยตรง และคนงานมีทรรศนะในทางเสริมสร้างองค์กรถือว่าเป็น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2555, หน้า 4-5) ได้ให้
นิยามว่าคุณภาพชีวิตการทำงาน หมายความถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นคุณภาพชีวิต
ของการทำงานในสถานประกอบการของคนทำงาน เช่น การที ่ลูกจ้างมีวันทำงานและได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีรายได้เพิ่มจากรายได้ประจำอาทิมีรายได้จากการทำล่วงเวลาจากสถาน
ประกอบการได้รับเงินพิเศษจากสถานประกอบการ ได้แก่ค่าบริการ ค่าทิป เบี้ยขยัน  เบี้ยงานหนัก 
รวมทั้งมีวันหยุด วันลาและได้รับค่าจ้างตามปกติโดยไม่ต้องทำงานในวันหยุด และวันลานั้น 
ตลอดจนได้รับสวัสดิการครบถ้วนตามกฎกระทรวงแรงงาน ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจาก
การทำงาน มีความม่ันคงและก้าวหน้าในการทำงาน เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงสภาวะการ
เป็นหนี้และการออมเงินของคนทำงาน 

  สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(2552,หน้า 35-39) ได้ให้นิยามว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน คือ การดำรงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์และมีความมั่นคงของผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์การซึ่งครอบคลุมถึงสุ ขภาวะทั้ง 4 ด้าน                 
อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

  1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง ภาวะการรับรู้และดำรงรักษาสุขภาพร่างกายให้มี
ความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยมีการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง และรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ 

  2. สุขภาวะทางอารมณ์ หมายถึง ภาวะการรับรู้ของสภาพทางอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

  3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง ภาวะการรับรู้เรื่องการมีสัมพันธภาพของตนกับ
ผู้อื่นทั้งในกลุ่มผู้ร่วมงานและต่อสาธารณะชน 

  4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายถึง ภาวะการรับรู้ของความรู้สึกสุขสม มีความ
พึงพอใจในการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เข้าใจธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิตรวมทั้งมีสิ่งยึด
เหนี่ยวที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต 

  จากความหมายคุณภาพชีวิตการทำงานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแบ่งความหมาย
คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นสองมิติ คือ ในมิติของพนักงานนั้น คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง 
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ความรู้สึกของพนักงานต่อสภาพการทำงานและประสบการณ์ในการทำงานในองค์การ ที่ได้รับ
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพดี 
อีกด้านหนึ่งเป็นมิติขององค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง กระบวนการที่องค์การจัดให้มีขึ้น
เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข โดยพยายามตอบสนองความต้องการหรือความ
คาดหวังของพนักงานเพื่อให้เกิดผลบวกต่อองค์การทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน
ของพนักงาน เช่น ความพึงพอใจในงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เป็นต้น 

  สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจที่พนักงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการทำงานและประสบการณ์การทำงานในองค์การ ที่สามารถตอบสนองตาม
ความคาดหวังและความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยผ่านกระบวนการที่องค์การได้จัดให้มี
ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตดี 

  5.1.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงาน Walton (1973 อ้างใน สุดารัตน์ ครุฑสึก, 
2557) ได้กำหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคล ว่าประกอบด้วยคุณสมบัติ         
8 ประการดังนี้ 

  1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การที่พนักงานได้รับรายได้และ
ผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐาน พนักงานมีความรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งของตนและตำแหน่งอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน 

  2. สิ ่งแวดล้อมที ่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การที ่พนักงานได้
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ทำงานไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ย
อันตราย 

  3. โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสใน
การสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานและใช้
ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยพนักงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ สามารถที่จะ
ปฏิบัติ 

  4. โอกาสก้าวหน้าและความมั ่นคงในการทำงาน หมายถึง พนักงานได้รับ           
การส่งเสริมให้ เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง มีแนวทางในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที ่สูงขึ้น            
จนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การทำงานให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน สมาชิก ครอบครัวหรือ
ผู้เกี ่ยวข้อง นอกจากนั้นสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานว่ามีความมั่นคง ไม่ถูกโยกย้ ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบจนขาดความม่ันใจในงานที่รับผิดชอบ 
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  5. การมีส่วนร่วมในการทำงานและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หมายถึง พนักงาน
มีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อหน่วงงาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สามารถปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสำเร็จได้ สมาชิกให้การยอมรับและร่วมมือกันทำงานด้วยดี 

  6. สิทธิส่วนบุคคลในการทำงาน หมายถึง การที ่พนักงานได้ร ับสิทธิในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันและต้อง
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยพิจารณาจากลักษณะความเป็นส่วนตัว พนักงานมีสิทธิจะปกป้อง
ข้อมูลเฉพาะส่วนตน ครอบครัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแต่อย่างใด มีอิสระในการพูดและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้บริหาร 

  7. การทำงานและการดำเนินชีวิตโดยรวม หมายถึง พนักงานควรได้รับการจัด
เวลาในการทำงานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

  8. การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง กิจกรรมการทำงานที่ดำเนินไป
ในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม                
จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่มีคุณค่า เห็นความสำคัญของงานและอาชีพ  

  Bruce and Blackburn (1992, pp. 15-16 อ้างถึงใน กอบสุข อินทโชติ, 2555) 
ให้ทัศนคติเก่ียวกับองค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพชีวิตการทำงาน มีดังนี้ 

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
  2. สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและไม่ทำลายสุขภาพ 
  3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยทำงานที ่มีความหมายและ
แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน 
  4. ความก้าวหน้าและความมั่นคง ซึ่งหมายถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และความสามารถรวมทั้งรู้สึกถึงความม่ันคงในการทำงาน 
  5. การบูรณาการทางสังคม ซึ่งหมายถึงการมีโอกาสได้รับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานและผู้บริหาร 
  6. ระบบการบริหารซึ่งหมายถึง นโยบายบุคลากรที่ได้รับการบริหารอย่างเป็น
ธรรมการที่พนักงานทำงานในสภาพการทำงานที่ปราศจากความวิตกกังวลและการมีโอกาสก้าวหน้า                       
อย่างเท่าเทียมกัน 
  7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวและ
งานได้อย่างเหมาะสม 
  8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานที่รับผิดชอบและต่อนายจ้าง 
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  แนวคิดของ ยากายามา (Yasgayama, 1993, p. 151 อ้างถึงใน มาลินีธรรมบุตร, 
2555,  หน้า12-13) แห่งมหาวิทยาลัย Tokai ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสนใจศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการ
ทำงานของพนักงานสายธุรการ โดยได้ทำการเปรียบเทียบเรื่องดังกล่าวกับประเทศต่าง  ๆ สรุป
มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานต้องประกอบด้วยเรื่อง ต่อไปนี้ 

  1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 
     1.1 เงินเดือนที่พอเพียง 
     1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
  2. สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
     2.1 จำนวนชั่วโมงการทำงานที่สมเหตุสมผล 
  3. โอกาสเบื้องต้นในการใช้และพัฒนาความรู้ความสามารถในความเป็นคน 
     3.1 มีอิสระในการทำงาน 
     3.2 มีโอกาสใช้ความรู้ความสามรถในหลาย ๆ ด้าน 
  4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
     4.1 มีการพัฒนาตนเอง 
     4.2 มีโอกาสใช้ความรู้ความสารถอย่างเต็มที่ 
     4.3 มีความม่ันคงในหน้าที่การงาน 
     4.4 มีความม่ันคงในหน้าที่การงาน 
  5.การยอมรับทางสังคมในหน่วยงาน 
     5.1 ได้รับการปฏิบัติที่ปราศจากอคติใด ๆ 
     5.2 ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 
     5.3 ได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเปิดเผย 
  6. การกำหนดระเบียบข้อบังคับ 
     6.1 เคารพในเรื่องส่วนบุคคล 
     6.2 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
     6.3 เคารพในความเสมอภาค 
  7. การได้รับการปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารเกี่ยวกับแรงงาน 
  8. การกำหนดความสัมพันธ์อันเหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่การงานกับการดำเนิน
ชีวิตของคนงาน 
  9. บทบาทสังคมที่สัมพันธ์กับชีวิตการทำงาน 

  สรุป องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทำงาน  คือ ความรู้สึกของพนักงานที่มี
ต่องานและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยรวม อันเกิดจากการที่องค์กรสนองตอบความ
ต้องการของพนักงานที่มีผลต่อการทำงานของพนักงาน สุขภาพและความพึงพอใจของพนักงานรวม
ไปถึงประสิทธิผลขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้านตามแนวคิดของ Richard E. Walton 
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(1973อ้างใน สุดารัตน์ ครุฑสึก, 2557) ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล โอกาส
ก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการทำงานและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
สิทธิส่วนบุคคลในการทำงาน การทำงานและการดำเนิน ชีวิตโดยรวม และการทำงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

  5.1.3 ความสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน 

  คนทำงานทุกระดับในองค์การถือเป็นทรัพยากรหลักและสำคัญในกระบวนการ
ผลิตฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตที่มี“คุณภาพ” 
ของ“คนทำงาน” ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บริหาร ประโยชน์ของการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทำงานในองค์การ (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, 2555) ได้แก่ 

  1. ประโยชน์ต่อพนักงาน พนักงานเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงในด้านของการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การได้รับการดูแลครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 มิติได้แก่สุขภาวะทางกาย อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เห็น คือ มีความสุขกาย สบายใจ อารมณ์ดีผลการ
ปฏิบัติงานดีมีความมั่งคงในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีมีความสัมพันธ์กับหัวหน้า 
และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้จากที่ทำงานสามารถ
นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัว ตลอดจนชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้ 

  2. ประโยชน์ต่อองค์การ เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงานก็จะส่งผลให้เกิด
ศักยภาพในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตามมา โดยสามารถ
แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้คือ ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพสินค้าและบริการดีขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การลดอัตราการขาด ลา มาสายของพนักงาน และลดอัตราการลาออกของพนักงานลง รวมทั้ง
จำนวนค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง ความสัมพันธ์ของคนในองค์การดีขึ้น พนักงานมีความภักดีต่อ
องค์การมากขึ้น 

  3. ประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมไทยโดยรวมจะเป็นสังคมแห่งสุขภาพถือเป็น
สังคมที่มีสุขภาวะ ซึ่งประเทศชาติจะได้รับประโยชน์คือ ได้องค์การที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างได้
องค์การเติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้รัฐ ลดภาระของภาครัฐในการจัดสวัสดิการการรักษาโรค
เรื้อรังและโรคที่ป้องกันได้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2552, หน้า 9) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์จากการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ในหนังสือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน
ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ไว้ดังนี้ 

  1. ลดความขัดแย้งระหว่างผู ้ประกอบการและพนักงาน และช่วยส ่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน เนื่องจากการดำเนินการใด ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เกิดจาก
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การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมกันตัดสินใจ ตลอดจนการร่วมวางนโยบาย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ผู้ประกอบการทราบและป้องกันความขัดแย้ง เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน 

  2. ลดปัญหาการลางาน ขาดงาน การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน เนื่องจากการ
ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จะมีส่วนกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานตลอดจนมีความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการจะเป็นแรงดึงดูดใจพนักงานให้อยากอยู่ในสถาน
ประกอบการไปนาน ๆ อีกทั้งยังไม่อยากขาดงาน หรือลางานอีกด้วย 

  3. เป็นการเพิ ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน จากการที ่พนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งความสุขกายสบายใจ ทำให้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของพนักงาน
หรือการทำงานด้วยความทุ่มเท ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทำงานด้วย 

 5.2 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  

  5.2.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

  ความผูกพันต่อองค์การ (Organization commitment) ได้รับการศึกษาค้นคว้า
จากนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งได้ให้ความหมายของคำว่า “ความผูกพันต่อองค์การ” แตกต่างกันไป
โดยผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายไว้ดังนี้ 

  Buchanan (1974 อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2555, หน้า 8) ได้ให้ความหมายว่า
ความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่ง
ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ โดยการเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์การ และถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของตนเช่นกัน  
การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์การตามบทบาทของตน
อย่างเต็มที่ เพ่ือความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ  ความจงรักภักดีต่อองค์การ) เป็นการยึด
มั่นในองค์การและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 

  จุฑากาญจน์ เลาหะเดช (2555, หน้า 12) สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็น
การแสดงตนอย่างภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อองค์กรในแง่ของการ
ยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์กร การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความศรัทธา มีความเกี่ยวพัน
และเต็มใจที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่ทางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรตลอดจนมีความปรารถนาที่แน่วแน่อันจะดารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไป 
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  วรนุช  ทองไพบูลย์ (2555) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่าคือ
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นความภาคภูมิใจการยอมรับและยึดมั่นในจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์
ขององค์การเป็นผลให้บุคคลมีความเต็มใจที่จะทำงานเพ่ือความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ
มีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไปความผูกพันต่อองค์การมี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 

  1. การแสดงตนหมายถึงความภาคภูมิใจในองค์การและยอมรับจุดหมายของ
องค์การ 

  2. ความต้องการมีส่วนร่วมหมายถึงความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้า
และประโยชน์ขององค์การ 

  3. ความภักดีต่อองค์การหมายถึงการยึดมั่นในองค์การและมีความปรารถนาที่จะ
เป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป 

  ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553: 13) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคลากรที่ปฏิบัติที่มีต่อองค์การโดยมีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจและจะ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การประสบความสำเร็จซึ่งบ่งชี้ออกมาในรูปแบบ ความศรัทธา และยอมรับใน
เป้าหมายและคุณค่าขององค์การ รวมถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ 
นอกจากนั้นยังประกอบด้วย ความภาคภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และความต้องการที่
จะดำรงความเป็นนสมาชิกภาพขององค์การ 

  สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การหมายถึงทัศนคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีต่อองค์การเช่นมีความจงรักภักดีต่อองค์การยอมรับเป้าหมายค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ
มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การและทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่เพ่ือให้
องค์การบรรลุเป้าหมายตลอดจนมีความปรารถนาที่แน่วแน่อันจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของ
องค์การนั้นต่อไป 

  5.2.2 ความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การ 

  ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ ่งที ่มีความสำคัญต่อความอยู ่รอดและความมี
ประสิทธิผลขององค์การ ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อ
องค์การต่ำหรือไม่มีเลย ซึ่งผลดีก็จะตกอยู่กับองค์การและผู้ปฏิบัติงานเอง และสิ่งเหล่านี้เป็น
คุณสมบัติอันพึงปรารถนาของทุกองค์การ ซึ่งถ้าพนักงานในองค์การมีความผูกพันต่อองค์การแล้ว
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การอย่างมาก นอกจากนี้แล้วยังมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การไว้ ดังนี้ 
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  สุปรียา ชื่นกลิ่น (2556, หน้า 35) ได้ให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของ
ความผูกพันต่อองค์กรไว้ดังนี้ คือ 

  1. ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนผลการวิจัยต่าง 
ๆ ได้ชี ้ให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรนี้อาจใช้เป็นเครื่องพยากรณ์พฤติกรรมของสมาชิกของ
องค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเปลี่ยนงาน  อัตราการเข้าออกจากงานของสมาชิกในองค์กร 
เนื่องจากสมาชิกที่มีความผูกพันต่อองค์กรมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่ จะ
ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะเมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อ องค์กรก็จะมีการแสดงออกมาใน
รูปของพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง ไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ ทำงาน ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผล
การศึกษาที่ต่อเนื่องหรือพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีของสมาชิกในองค์กร         
ซึ่งผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร เนื่องจาก ความผูกพันต่อองค์กรมีเสถียรภาพมากกว่าความ
พึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงาน สามารถเปลี่ยนได้จากสภาพแวดล้อมที่สมาชิกใน
องค์กรต้องเผชิญในแต่ละวัน แต่ความ จงรักภักดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นช้า ๆ อย่าง
มั่นคง 

  2. การทำความเข้าใจในเรื่องความผูกพันต่อองค์กร ช่วยทำให้เข้าใจถึงธรรมชาติ
ของบุคคลมากขึ้น ซึ่งเป็นการทาความเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนการสร้างความผูกพันหรือเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมของแต่ล บุคคล 
โดยพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมเกิดจากความมุ่งหมายหรือเป้าหมายของมนุษย์ อันเป็นผลมาจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งมีความแตกต่างกันในด้านของค่านิยม ทัศนคติ
บุคลิกภาพ และบทบาท การเข้าใจในกระบวนการนี้จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมต่าง  ๆ ของ มนุษย์
รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรได้มากข้ึน 

  สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความคงอยู่ขององค์การและ
สามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การเนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็น
แรงผลักดันให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มที่และทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจด้วยความรู้สึกที่เป็นส่วน
หนึ่งขององค์การอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ 

  5.2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

  Steers (1977 อ้างในทิพวรรณศิริคูณ, 2555, หน้า 47-48) ให้ทรรศนะไว้ว่าความ
ผูกพันต่อองค์การหมายถึงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การมีค่านิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอื่น ๆและเต็มใจที่จะอุทิศกำลังกายและกำลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ขององค์การความรู้สึกนี้จะต่างจากความผูกพันต่อองค์การอันเนื่ องมาจากการเป็นสมาชิกของ
องค์การโดยปกติตรงที่พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การหรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งความผูกพันต่อองค์การจะประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ 
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  1. ด้านความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยการ
แสดงออกถึงความรู้จักจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อองค์การเป็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานโดยไม่คิด
ย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกและทำงานต่อไปเพ่ือ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยไม่คิดจะลาออกหรือโอนย้ายไม่ว่าองค์การจะอยู่ในสภาวะ
ปกติหรืออยู่ในฐานะวิกฤตอันเนื่องมาจากสาเหตุหรือประสบปัญหาต่าง ๆ และมีความตั้งใจและ
ความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะตัดสินใจคงอยู่เป็นสมาชิกทำงานให้กับองค์การต่อไปและมั่นใจใน
ความอยู่รอดขององค์การ ซึ่งเป็นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การการผูกพันในเชิง
ความรู้สึก ซึ่งเป็นความตั้งใจของพนักงานที่จะคงอยู่กับองค์การอันเนื่องมาจาก 

     1.1 เชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
     1.2 เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ 

  2. ด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื ่อองค์กร เป็นการแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างเต็มที่และตั้งใจที่จะอุทิศแรงกายแรงใจสติปัญญาในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
และบรรลุเป้าหมายพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความเจริญและพัฒนาต่อไปขององค์การ
ตลอดจนจะทำงานให้กับองค์การแม้จะเป็นงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบหรือไม่ได้เงินค่า
ล่วงเวลาในการทำงาน ซึ่งความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะอุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์การ 
หรืออาจกล่าวได้ว่า คือ ระดับความพยายามอย่างละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลา สติปัญญา และ
แรงงานของพนักงานที่ใส่ไปในงาน และนอกจากนี้สิ่งจำเป็นที่พนักงานจะแสดงออกถึงความผูกพัน
ในงาน ได้แก่ 

     2.1 ความตั้งใจ ประกอบด้วยความรู้สึกถึงเป้าหมายและความภูมิใจ ซึ่งทำให้
เกิดความพยายามอย่างสุดความสามารถในการทำงาน 
     2.2 วิธีการ คือ แหล่งทรัพยากร การสนับสนุน เครื่องมือ และอุปกรณ์จาก
องค์การเพื่อนำไปใช้สร้างความสำเร็จให้กับงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

  3. ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิก เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะคงไว้ซึ่งความเป็น สมาชิกภาพขององค์การเป็นลักษณะที่บุคลากรแสดงความต้องการและตั้งใจที่
จะปฏิบัติงานในองค์การตลอดไป มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิก
ขององค์การ และพร้อมที่จะบอกกับคนอื่นว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์การให้ดียิ่งขึ้นโดยเป็นความรู้สึกยินดีในการเป็น
สมาชิกขององค์การที่ตนเองดำรงอยู่และระลึกเสมอว่าตนก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและการ
พัฒนาองค์การตลอดจนมีความเต็มใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในสังคมในนามขององค์การที่
ปฏิบัติงาน 
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  พอร์ตเตอร ์ และ สมิธ (Porter & Smith, อ้างใน Aldag&Kuzuhara, 2002)         
ได้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์กร ซึ่งจะแสดง
ออกมาในรูปของ 
  1. ความปรารถนาอย่าแรงกล้าที่จะคงเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไป 
  2. ความเต็มใจที่จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในการทำงานให้องค์กร 
  3. ความเชื่อมั่นและการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์การใน 3 องค์ประกอบคือ 
     3.1 ลักษณะส่วนบุคคล 
     3.2 ลักษณะของงาน 
     3.3 ลักษณะของประสบการณ์ในการทำงานได้แก่ทัศนคติที่มีต่อกลุ่มการพ่ึงพา
ที่ได้จากองค์การความสำคัญของบุคคลและสเตียร์ได้ศึกษาต่อไปถึงผลที่ตามมาของการมีความ
ผูกพันพบว่าหากบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีความตั้งใจในการลาออกน้อยลงและจะมี
ความทุ่มเทให้กับงานมากขึ้น 

  Allen and Mayer (1990 อ้างถึงในขนิษฐาเพิ ่มชัย , 2550) ศึกษาเรื ่องความ
ผูกพันต่อองค์การโดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์การนั้นแสดงออกมาใน 3 ลักษณะได้แก่ความ
ผูกพันด้านความรู้สึกความผูกพันด้านการทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องและความผูกพันด้านบรรทัด
ฐานของสังคมซ่ึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การในแต่ละด้านคือ 
  1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึกคือการรับรู้ลักษณะงาน
ได้แก่ความมีอิสระในการทำงานลักษณะเฉพาะของงานความสำคัญของงานและทักษะในการ
ทำงานที่หลากหลายการรู้สึกว่าองค์การสามารถไว้วางใจได้การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ปฏิกิริยาของผู้บังคับบัญชาที่แสดงต่อพนักงาน 
  2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องได้แก่อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานความพึงพอใจในอาชีพความตั้งใจที่จะลาออกและการรับรู้โดยการ
เปรียบเทียบงานของตนกับงานอ่ืน ๆ 
  3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคมได้แก่ความผูกพันต่อ
เพื่อนร่วมงานการพึ่งพาองค์การการมีส่วนร่วมในการบริหารและสิ่งที่ได้รับจากการทำงานเช่น
อำนาจการตัดสินใจเป็นต้น 
  สรุปความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวเสริมสร้างให้องค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างความต้องการของสมาชิกในองค์กรกับเป้าหมายขององค์กร เป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใน องค์กรทำงานได้ดียิ่งข้ึน และยังใช้ทำนายอัตราการเข้าออกของพนักงานอีกด้วย 
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 5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ภัทราหิรัญรัตนพงศ์(2555) ได้ศึกษาในเรื่องการรับรู้คุณภาพชีวิตการทำงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 329 คน พบว่า 
พนักงานที่มีอายุมากและสมรสแล้วจะมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย อายุ
งานน้อย และโสด และยังพบว่า พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริงและคาดหวังสูงจะมี
ความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีคุณภาพการชีวิตการทำงานทั้งที่เป็นจริงและคาดหวังตํ่า 
พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริงและที่คาดหวังต่างกันน้อยจะมีความผูกพันต่อ
องค์การสูงกว่าพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เห็นจริงและท่ีคาดหวังต่างกันมาก 

 ตรีชฎาอุ่นเรือน (2555)ได้ทำการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือนกรมวิชาการเกษตรในส่วนกลางพบว่าคุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
กรมวิชาการเกษตรในส่วนกลางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยประเด็นของปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทำให้ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติในขณะที่เพศอายุสถานภาพสมรสจำนวนผู้ที่ต้องอุปการะรายได้ต่อเดือนส่วน
ราชการที่สังกัดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานภาระหนี้สินและการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยไม่มีผลทำให้
ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานมีความแตกต่างกันส่วนปัจจัยด้านการรับรู้มาตรการการลดขนาด
กำลังคนของภาครัฐปัจจัยด้านความพึงพอใจที ่มีต่อการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรมวิชาการ
เกษตรในส่วนกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 สุธินีเดชะตา (2555) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) พบว่า 1. คุณภาพชีวิตการ
ทำงานโดยรวมของพนักงานหน่วยงานกลางของบริษัทฯอยู่ ในระดับสูงในแต่ละด้านจากทั้งหมด 8 
ด้านได้แก่ด ้านค่าตอบแทนที ่เพียงพอและยุต ิธรรมด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองด้านการทำงาน
ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้านสิทธิบุคคลด้านความสมดุลของชีวิตและด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมก็อยู่ในระดับสูงด้วย 2. ความผูกพันที่มีต่อองค์การของพนักงานระดับจัดการ
แตกต่างจากพนักงานระดับบังคับบัญชาและพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งนี้ระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทฯโดยรวมและระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในแต่ละด้านก็
อยู่ในระดับสูงด้วย ได้แก่ ด้านการนึกถึงบริษัทในทางที่ดี ความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ความพึงพอใจในงาน ความปรารถนาที่จะอยู่กับบริษัท การทุ่มเทความพยายามให้กับ
องค์การอย่างเต็มใจ การปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การ การตระหนักถึงอนาคต
ขององค์การและด้านความศรัทธาในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 3. คุณภาพชีวิตการทำงาน
ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่มีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
นั้นมีคุณภาพชีวิตการทำงานเพียง 3 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันที่มีต่อองค์การของ
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พนักงาน ซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงาน 3 ด้านนั้น ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้าน
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 วรวรรณ บุญล้อม (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การ ของข้าราชการครู
วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานทุกด้านมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 27.7 

 ปิ่นปัทมา ครุฑพันธุ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัท
เคมีแห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 94 คน พบว่า 1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับสายงาน
ปฏิบัติการอายุงาน และระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่
แตกต่างกัน 2.คุณภาพชีวิตการทำงานแต่ละด้านโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3. ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน และความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม 
4. ความผูกพันต่อองค์การแต่ละด้านและโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน 5. ตัวแปรที่สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ คือตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 

 ดำรงฤทธิ์จันทมงคล (2556) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
และความผูกพันต ่อองค์การกับอาย ุการทำงานของพนักงานระดับปฏิบ ัต ิการในโรงงาน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : กรณีศึกษาบริษัทเอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัดโดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 311 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายมีอายุ 25-29 ปี มีสถานภาพโสดระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมีระยะเวลาการทำงาน 
1-3 ปีมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทและมีรายได้อื ่น ๆ 1,001-3,000 บาทผลการศึกษาทัศนคติ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานพบว่าคุณภาพชีวิตการทำงานทั้ง 8 ด้านด้านรายได้และประโยชน์
ตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานด้านสังคมสัมพันธ์ด้านธรรมนูญในองค์การด้านภาวะอิสระจาก
งานด้านภูมิใจในองค์การมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลางลำดับแรกในแต่ละด้าน
ดังนี้คือด้านรายได้และผลตอบแทนได้แก่ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานด้านสภาพแวดล้อม
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพได้แก่การมีแสงสว่างอุณหภูมิและปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสมกับงานด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพได้แก่โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
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ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานได้แก่การได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือตำแหน่งที่สูงขึ้นด้าน
สัมพันธภาพในองค์การได้แก่การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ด้านธรรมนูญใน
องค์การได้แก่ระบบการให้รางวัลที่เปิดเผยและเสมอภาคด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัวได้แก่ภาระงานไม่ทำให้เครียดด้านความภูมิใจในองค์การได้แก่พนักงานไม่วิจารณ์
บริษัทในทางลบ 

 สุรางค์ทิพย์ทะวิไชย (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพบว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานและความ
ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพสมรสอายุงานและ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่พบว่ามีความผูกพันต่อองค์การต่างกันส่วนคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การและตัวแปรคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานโดยรวมมีอำนาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานร้อยละ 41  

 ธิดาวัลย์ปลื้มคิด (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒพบว่าระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและปัจจัยบรรยากาศองค์การในภาพรวมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในระดับปานกลางในการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่อายุระดับเงินเดือนและหน่วยงานที่สังกัดมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตใน
การทำงานแต่เพศสถานภาพสมรสระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทำงานไม่มีความสัมพันธ์
กับระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับปัจจัยบรรยากาศองค์การได้แก่โครงสร้างองค์การแบบ
การเป็นผู้นำเป้าหมายองค์การและการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

 เกล็ดแก้ว บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดของ Walton ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความสัมพันธ์ในสังคม ด้านคุณค่า
ทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อมใน
การทำงานที่ปลอดภัย ด้านความมั ่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม และด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
บุคลากรที่มี เพศ อายุสถานภาพ ประเภทบุคลากร ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือนต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปรมาพร สิงหสุวิช (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานตามความคิดเห็นของ
พนักงานเมืองพัทยา ตามแนวคิดของ Walton ผลการวิจัย พบว่า พนักงานเมืองพัทยามีคุณภาพ
ชีวิตการทำงานเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านธรรมนูญองค์การ 
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ด้านการบูรณาการทางด้านสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตด้านอื่น ๆ และ
ด้านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุข 
ด ้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด ้านค่าตอบแทนที ่ย ุต ิธรรมเพียงพอ และด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบลักษณะบคุคล 
5 ลักษณะ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาที่ปฏิบัติในหน่วยงาน หน่วยงานที่สังกัด
ของพนักงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 รัตนาภรณ บุญมี (2558) ได้ทำการศึกษา เรื ่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลนาดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลนาดี และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาล
ตำบลนาดี โดยจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ การ
ทำงานและรายไดต่อเดือนกลุ่มตัวอย่าง ไดแก พนักงานเทศบาลตำบลนาดีจำนวน 90 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ไดแก คาความถี่ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
ความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ t-Test และ One-way ANOVA 1.ผลการศึกษาระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลนาดี พบว่าพนักงานเทศบาลตำบลนาดี มีคุณภาพ
ชีวิตการในทำงานในภาพรวมอยู่ ในระดับดีโดยด้านที่มีระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ด้าน
ความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าด้านสภาพที่ทำงานปลอดภัยไม เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงานด้านสังคมสัมพันธ์ด้านลักษณะการ
บริหารงาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ตามลำดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2.ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบ ว่าระดับการศึกษาและประสบการณทำงานมีความเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส
และรายไดเฉลี่ยต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตการทำงานไมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่
ระดับ .05 โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลนาดี ดังนี้ควรเปิดโอกาสและสนับสนุนพนักงานระดับปฏิบัติการให้มี
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับวุฒิการศึกษาใหม่ให้ก้าวไปสู ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยอำนวยความ
สะดวกในการลาไปเรียนหรือสอบ ตลอดจนมอบทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อรวมถึงควรพิจารณา
และแกไขปัญหา โดยมีการกำหนดแนวทางในการปรับเงินเดือน ปรับสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันตลอดจนควรเปิดโอกาสให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น และมีการพิจารณาความดี ความชอบอย่างเป็นธรรมและทัด เทียมกับพนักงานคน
อ่ืน ๆ 

 

 



กมล  ประสมศร ี
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 5.4 กรอบความคิดการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ผลการวิจัย 

 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้  มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 226 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  
130 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีสถานภาพ
สมรสจำนวน  122คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.7 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-2 ปีจำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 มีรายได้ 
20,001-25,000 บาทจำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0  
 
 6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน 
 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.28) รองลงมาอยู่ระดับมาก 4 ด้านคือด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
คุณภาพ (4.19) ด้านการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  (4.10) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม (4.07) และด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
(3.91) ตามลำดับ 
 
 6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.10) รองลงมาคือ ด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิก มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด  (4.07) 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
2. สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ  
3. โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถ
ของบุคคล  
4. โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน  
5. การทำงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

แนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงานของ วอลตัน 
(Walton, 1973) 

ความผูกพันต่อองค์การ 

1. ความเชื ่อถือและยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร 
2. ความต้องการรักษาความเป็นสมาชิก 
 
แนวคิดทฤษฏีของ สเตียร์สStreers (1977) 



 

 
 48        การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี

 

 6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
เชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อถือและยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที่ 2 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านค่าตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรมในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการรักษาความเป็นสมาชิก
ขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที่ 3 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อถือ
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที่ 4 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ  พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีว ิตการทำงาน                   
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที่ 5 โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิต
การทำงาน  ด ้านโอกาสที ่ ได ้ร ับการพัฒนาและใช ้ความสามารถของบุคคลในภาพรวม                         
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที่ 6 โอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน  
ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคลในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที ่7 โอกาสก้าวหน้าและความม่ันคงในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน                   
ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
เชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 
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 สมมติฐานที่ 8 โอกาสก้าวหน้าและความม่ันคงในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านโอกาส
ก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที่ 9 การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
เชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้าน
การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเชื่อถือและยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 

 สมมติฐานที่ 10 การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน  ด้านการทำงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 
7. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในช่วง
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่ง
หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 สามารถนำมาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาได้ดังต่อไปนี้  

 ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ได้ส่งเสริมให้ความสำคัญกับปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตการทำงานให้กับบุคลากรเพื่อจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้เหมาะสมโดยมีอัตราการเพ่ิม
เงินเดือน เบี้ยขยัน และโบนัส ให้กับพนักงานทุกระดับ และรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 
ตลอดจนผู้บริหารมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน พร้อมทั้งช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
เกี่ยวงานที่รับผิดชอบ สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำซึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธินี เดชะตา 
(2555) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมของ
พนักงานหน่วยงานกลางของบริษัทฯอยู่ในระดับสูงในแต่ละด้านจากทั้งหมด 8 ด้านได้แก่ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านความก้าวหน้าและมั่นคง
ในงานด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองด้านการทำงานร ่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้านสิทธิบุคคลด้านความสมดุลของชีวิตและด้านความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมก็อยู่ในระดับสูงด้วย 
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 ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจาก ผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ได้ให้ความสำคัญและได้ส่งเสริมเพื่อให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความอยู่รอดและความมี ประสิทธิผลของ
องค์กร ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่ำหรือไม่มี
เลย โดยจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรซึ่งทำให้พนักงานรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร เหมือนเป็นหุ้นส่วน เรียกง่าย ๆ ว่าเหมือนเป็นเจ้าของด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกล็ดแก้ว บุญเกิด (2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวคิดของ Walton ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความสัมพันธ์ใน
สังคม ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ด้าน
สิ ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ด้านความมั ่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

 สมมุติฐาน: ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 พบว่า ปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ และส่งผลต่อตัวแปรตาม ความผูกพันต่อองค์การ                 
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2  มีจำนวน               
5 ตัวแปร คือ  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
คุณภาพ ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ด้านโอกาสก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการทำงาน และด้านการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุธินีเดชะตา (2555) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่มีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
และความเปน็ประโยชน์ต่อสังคม 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  8.1.1 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
ควรมีการจัดทำแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์หรือหาช่องทาง
แจ้งข้อมูลแก่ให้บุคลากรได้ทราบถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรว่าเมื่อทำงานร่วมกับองค์กรแล้วจะมีความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น และควรมีการชี้แจงถึงขั้นตอนในการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะสามารถเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง 
และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ 

  8.1.2 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
ควรมีการวางแผนและกำหนดทิศทางระบบการทางานให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และ
มอบหมายงานให้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อบุคลากร เพื่อเป็นการลดความล่าช้าผิดพลาด และทำให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  8.1.3 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความสามารถในการท 
างานของบุคลากร เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และหัวหน้างานควร
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เหมาะสมเพื่อบุคลากรจะได้รู้สึกถึงความ
โปร่งใสและยุติธรรม 

  8.1.4 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
ควรพิจารณาปรับปรุงในเรื่องของค่าตอบแทนให้เหมาะสม เช่น จัดให้มีเงินรางวัลพิเศษอื่นๆ เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรมีกำลังใจในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

  8.1.5 ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 
ควรมีการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆให้บุคลากรรับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกำหนด
บทบาทหน้าที่ในการทำงานของบุคลากรในส่วนต่างๆให้ชัดเจนเหมาะสม 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  8.2.1 การศึกษาเรื่องปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น 
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
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องค์การในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลในเชิงลึก และ
นำมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี ้ ซึ ่งจะสามารถรับทราบข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

  8.2.2 เนื ่องจากการศึกษาในครั ้งนี ้ เป ็นการศึกษาเฉพาะพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2เท่านั้นดังนั้น ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรทำการศึกษาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
  8.2.3 ควรเพิ่มการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เพื่อนำข้อมูลมาเสริมกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้ซึ ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลากรต่อไป 
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ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมสังคมในยุค New Normal หลังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี 

 

 

กมลภรณ์  เลือดสกุล* 
 

   บทคัดย่อ 
 
 โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อทางการว่า SARS-CoV-2 ทำให้เกิด ไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบ
ผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑล หูเป่ย์ ภาค
กลาง  ของประเทศจีน จากการศึกษาผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี และศึกษากฎหมายและมาตรการป้องกันใน
การเฝ้าระวังภัยวิฤตโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรม
สังคม New Normal ในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริโภค พบว่าสินค้ามีราคาสูงขึ้นและ
ขาดแคลน มีการตุนสินค้าอุปโภค-บริโภค แบ่งบรรจุภัณฑ์ในการขายเป็นชิ้นๆแทนการขายเป็นแพ็คใหญ่ 
ด้านการทำงาน มีการสั่งงานผ่านออนไลน์ มีการประชุมผ่านออนไลน์ มีการทำงานเหลื่อมเวลา ถูกลดวัน
ทำงาน ไม่มีงานล่วงเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท ด้านการสาธารณสุข สวมหน้ากากทุกครั้งที่
ออกจากบ้าน พกแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ติดตัวไว้เสมอ ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ ไม่ใช้มือสัมผัส
กับสิ่งของหรือวัตถุโดยตรง เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด โครงการ
ร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ด้านการคมนาคมขนส่ง             
มีการคัดกรองก่อนขึ้นรถ เว้น ระยะห่างของที่นั่ง ทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 
เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถผ่านทางออนไลน์  ด้านการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวใน
ประเทศ ท่องเที่ยวเป็นครอบครัวเล็ก ๆ กลุ่มนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการกักตัว           

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
 



 
 56          การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

ในโรงแรม หรือที่พักเป็นเวลา 14 วัน ท่องเที่ยวแบบวันเดียวกลับ  ไม่ค้างคืน เที่ยวใกล้ ๆ สั้น ๆ ขับรถไป 
ขับรถไปเที่ยวเอง แทนการใช้บริการขนส่งสาธารณะ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านการบริโภค พัฒนา
แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ใช้งานง่าย สะดวก และมีการชำระเงินที่ทำได้ง่ายหลากหลายช่องทางด้านการ
ทำงาน แนะนำเรื่องส่งเสริมการทำงานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ รวมถึงการติดต่อลูกค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ด้านการสาธารณสุข แนะนำเรื่องปรับโครงสร้างให้ได้รับการแก้ไขในการเข้ารับการรักษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ ด้านการคมนาคมขนส่ง แนะนำเรื่อง เพ่ิม
ช่องทางการให้บริการผ่านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการต่อทะเบียนรถ ใบขับขี่หรือจองตั๋วโดยสาร ด้านการ
ท่องเที่ยว แนะนำเรื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพในการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ม ีTravel Bubble 

คำสำคัญ: พฤติกรรม New Normal โควิด-19 

Abstract 
 

Covid-19  (COVID-19 , abbreviation for Coronavirus disease 2019 )  is a respiratory 
infection caused by the coronavirus, officially known as SARS-CoV-2 , causing fever, cough, 
and possibly pneumonia.  The first case was in December 2019 in Wuhan, the capital city 
of Hubei Province, central China, according to the study of the impact on social behavior 
in the latter New Normal.  The outbreak of Coronavirus 2019  (COVID-19 )  in Chonburi 
Province aims to study the spread of COVID-19 in Chonburi Province and to study the laws 
and preventive measures for surveillance of viral disasters.  Coronavirus 2019 in Chonburi 
Province with a study of the impact on social behavior, New Normal in Chonburi Province 
The results of the study showed that in consumption, it was found that the product was 
rising in price and lacking, there was a stock of consumer products.  Instead of being sold 
as a work package, online work orders, online meetings, reduced work hours, reduced work 
days, no overtime work, Chonburi Province Local Government Payments Remedies  
Troubled by the coronavirus outbreak  1,000 baht per house, public health Always wear a 
mask every time you leave the house Always carry alcohol, gel and spray with you, wash 
your hands often using soap and water, do not use your hands in direct contact with 
objects or objects, keep distance from others.  1-2 meters to avoid being in crowded places 
Pharmacies near the house Pharmacists cheat for people with diabetes and hypertention. 
Transportation is screened before getting on the car.  Clean cars every time before and  
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after the service Open for driving license services through online tourism Most of the   
tourists in the country, small families, tourists in health tourism, there is a 14-day detention 
in a hotel or accommodation. One-day travel is not overnight. Short excursion. Drive to 
drive to travel on its own instead of using public transport.  It is easy to use, convenient 
and offers easy payments, various ways of working, advice on promoting work at home, 
online meetings, as well as contacting customers via public health online channels.  The 
structure has been revised to provide comprehensive and equitable treatment, increase 
transportation health safety standards, introduce additional online service channels, 
whether it is a renewal of vehicle registration, driving license, or passenger ticket reservation.  
In terms of tourism, recommends on promoting health tourism, increasing health safety 
standards in tourism, promoting the Travel Bubble 

1. บทนำ 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อทางการว่า SARS-CoV-2  ทำให้เกิด ไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบ
ผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั ่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์              
ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็ว การดูแล
รักษาเป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคนป่วยหนักและตายมากเกินที่ควรจะเป็น จนประเทศจีนต้องปิดเมือง                
และปิดประเทศต่อมา ขณะนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได้จนแทบจะไม่มีผู ้ป่วยรายใหม่ แต่โดย
ธรรมชาติแล้วจะยังมีผู้ที่มีเชื้ออยู่ ผู้ป่วยรายแรกที่รับการรักษาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 
เป็นคนจีนที่รับเชื้อจากการระบาดในประเทศจีนและได้เดินทางมาประเทศไทย หลังจากนั้นมีผู้ป่วยอีก
หลายรายที่มาจากประเทศอื่น ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทยรายแรก มีการรายงานเมื่อ 31 มกราคม 
2563  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้มีการแพร่
ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 19 เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงเวลาของการติดเชื้อได้นานกว่า 
14 วัน การระบาดจึงกว้างขวางและควบคุมยาก  ทำให้เกิดความวิตกกังวลและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ
ประชากรทั่วโลก ทั้งยังมีจำนวนของผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา 
(กรมควบคุมโรค,2563:สถานการณ์ภาพรวมทั่วโลก; hfocus,2563: องค์การอนามัยโลกประกาศโควิด-19 
เข้าสู่ภาวะระบาดใหญ่ทั ่วโลกแล้ว; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2563:การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา                
พ.ศ.2562–2563; นล ินนาส ค ุณคล ้ ายและคณะ,2563 : Interim Resuscitation Guidance for 
Healthcare Providers during COVID-19 Outbreak) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization, WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ”   
(Public Health Emergency of International Concern หร ือ PHEIC) เป ็นการระบาดใหญ ่และ
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กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 และต่อมา
ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร              
(คราวที่ 1) ออกไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ           
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับ  ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
ดำเนินการและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม 
ซึ่งขยายวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศ (กรมสุขภาพจิต, 
2563: ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่ WHO เพิ่งประกาศ คืออะไร สำคัญอย่างไร;  
ryt9.com,2563: การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร) 

 เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประ เทศจีน
และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ ทำให้มีประชากรแฝง   
เดินทางเข้า-ออก ในจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมาก เกิดภาวะเสี่ยงต่อการพบผู้ติดเชื้อจาก COVID-19 
เป็นจำนวนมากเพ่ิมขึ้นทุกวัน  โดยสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ประชาชนมีการติดเชื้อจาก COVID-19 มาจาก
พฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของ 
COVID-19 ไม่ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือเมื่อ
หยิบจับสิ่งของต่างๆ เวลาไอ จาม ไม่ใช้ผ้า หรือทิชชูปิดปาก ปิดจมูก การใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 
(เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) การรวมกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมวงสังสรรค์ ดื่มสุราแก้วเดียวกัน                 
สูบบุหรี่มวนเดียวกัน การรับประทานอาหารสำรับเดียวกัน ไม่ใช้ช้อนส่วนตัว และใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับ
ผู้ป่วยในห้องแอร์ที่ปิดมิดชิด และเข้าไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ สนามมวย 
สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ และที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนแออัด ฯลฯ ทำให้มียอดผู้ติดเชื ้อใน
จังหวัดชลบุรี ยอดติดเชื้อสะสมคงที่ที ่ 87 ราย หายป่วย 85 ราย ตาย2 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่                 
159 วันต่อเนื่อง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2563: รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัด
ชลบุรี;  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2563 :สาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 
อย่างรวดเร็ว)   

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
แพร่เชื้อ และลดผลกระทบของการระบาด ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ การปิดสถานประกอบการ
ทำให้แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง คนตกงาน ภาคสังคม การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปตามมาตรการทาง
สังคมของภาครัฐ ภาคประชาชนไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย เกิดความวิตกกัง วล  ทำให้
ผู้วิจัยเกิดคำถามในการวิจัยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี  
เป็นอย่างไร กฎหมายและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังภัยวิฤตโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด
ชลบุรี มีอะไรบ้าง อย่างไร ผลกระทบต่อพฤติกรรมสังคม New Normal ในจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 2.1 เพ่ือศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี  
 2.2 เพื่อศึกษากฎหมายและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังภัยวิฤตโรคไวรัสโคโรนา  2019 
ในจังหวัดชลบุรี 
 2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมสังคม New Normal ในจังหวัดชลบุรี 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 
 เป็นการศึกษาผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับ ด้านการบริโภค ศึกษาผลกระทบจาก ผู้ซื้อ 
ผู้ขาย นักวิชาการสาธารสุข,ด้านการทำงาน ศึกษาผลกระทบจาก พนักงานบริษัท ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารด้านงานฝ่ายบุคคล ,ด้านการสาธารณสุข ศึกษา
ผลกระทบจาก ผู ้รับบริการในโรงพยาบาลรัฐ ผู ้ร ับบริการในโรงพยาบาลเอกชน แพทย์พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข,ด้านการคมนาคมขนส่ง ศึกษาผลกระทบจาก ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสาร
ประจำทางและมอเตอร์ไซด์รับจ้างคนขับรถโดยสารประจำทางและมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เจ้าหน้าที่ขนส่ง 
ตำรวจจราจร, ด้านการท่องเที ่ยว ศึกษาผลกระทบจาก ผู ้ใช้บริการท่องเที ่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศ เจ้าของกิจการโรงแรมเจ้าของกิจการนำเที ่ยว เจ้าหน้าที ่เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยว                      
โดยทำการศึกษาเฉพาะอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื่องจากผลการศึกษานำมาพัฒนา ปรับปรุง 
การทำงานที่มีขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่ เดือน มกราคม - 
กันยายน พ.ศ.2563 ระยะเวลาในการศึกษา จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2563 โดยใช้ เวลาในการวางโครงร่างการวิจัย 2 เดือน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง                 
2 เดือน แปลผลข้อมูล 1 เดือน และสรุปผลข้อมูลจัดทำรายงาน 1 เดือน 

4. ระเบียบวิจัย 
 

โครงการวิจัยผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี เป็นการใช้ว ิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจึง
สามารถที่จะขยายผลข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลด้าน
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ต้องศึกษาแบบเจาะลึก เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้
ข้อมูลหลักด้านการบริโภค ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย นักวิชาการสาธารสุข ในด้านการทำงาน ได้แก่ พนักงาน
บริษัท ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชนผู้บริหารด้านงานฝ่ายบุคคล ในด้าน
การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้รับบริการในโรงพยาบาลรัฐ ผู้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน แพทย์พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข ในด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการรถ   โดยสารประจำทาง
และมอเตอร์ไซด์รับจ้างคนขับรถโดยสารประจำทางและมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตำรวจจราจร 
และในด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ใช้บริการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เจ้าของกิจการโรงแรม
เจ้าของกิจการนำเที่ยว เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย 5 ชุด ตามนิยาม
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ศัพท์เฉพาะ เนื่องจากตัวแปรตามที่สนใจศึกษายังไม่มีใครศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง         
ที่กำหนดประเด็นคำถาม หรือรายการคำถามเรียงลำดับไว้แล้วก่อนที่จะสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึกด้านการบริโภค ด้านการทำงาน ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว 
นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ข้อคำถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตำรา ฯลฯ และที่ได้จาก
การบันทึกเทปการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการถอดเทปรายละเอียด และสรุปความในเทปแต่ละประเด็นของ
คำถาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการจำแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) ในระดับมหภาค 
ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั ้นนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential - 
Analysis)  และ การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณนา (เอ้ือมพร หลินเจริญ,2555:18; สุภางค์ จันทวานิช, 2540:100)  

5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด 

 การทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ โครงสร้าง
และพฤติกรรมของประชากรเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  ลักษณะการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กฎหมายและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังภัยวิฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ กรอบความคิดการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างและพฤติกรรมของประชากรเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  มีโครงสร้างคำสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี  ตามแนวปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 กำหนดให้ ศปก.จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับ ดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ี
ทางราชการกำหนด เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการกำกับ 
ดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในสถานประกอบการบางประเภท เป็นไปตาม
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี (ศปก.จ.ชบ.)  พร้อมด้วยพฤติกรรมของประชากร ที ่เป็น
พฤติกรรม New Normal สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือ
แอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร เหลื่อมเวลาทำงาน
และการทำงานที ่บ ้าน (work from home)  ไม ่ เข ้าไปในสถานที ่แออ ัด  กินร ้อน ช ้อนต ัวเอง                        
(ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี (ศปก.จ.ชบ.),2563: คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี) 

 ลักษณะการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคโควิด -19 (COVID-19,                
ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อ
ทางการว่า SARS-CoV-2  ทำให้เกิด ไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ ่มพบผู ้ป่วยครั ้งแรกเมื ่อเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน              



กมลภรณ ์ เลือดสกลุ 
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ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็ว การดูแลรักษาเป็นไปอย่างฉุกเฉิน                 
มีคนป่วยหนักและตายมากเกินที่ควรจะเป็น ขณะนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได้จนแทบจะไม่มีผู้ป่วย
รายใหม่ แต่โดยธรรมชาติแล้วจะยังม ีผ ู ้ท ี ่ม ีเช ื ้ออยู ่ (คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธ ิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563: ความรู้พื้นฐาน COVID-19 ตอนที่ ๑) 

 กฎหมายและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังภัยวิฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวคิด
ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องและผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ  พ.ศ.2558 
ประกอบด้วย การเฝ้าระวังโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  (ราชกิจจานุเบกษา, 2558:                
26-44)  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ.2548 (ฉบ ับท ี ่  1-7) (พระราชกำหนดการบร ิหารราชการในสถานการณ์ฉ ุกเฉิน                            
พ.ศ.2548, 2563: ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ (ฉบับที่ 1-7)) แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพ่ือ
การจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (กระทรวงสาธารณสุขพ, 2563: แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 1)  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 
(ประกาศจังหวัดชลบุรี, 2563: มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค
ต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโคว ิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงว ันที่              
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ประกาศจังหวัดชลบุรี, 2563: มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาค 
หรือแจกจ่ายสิ ่งของช่วยเหลือผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื ้นที่                    
จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563 (ประกาศจังหวัดชลบุรี, 2563: แนวทางปฏิบัติในการบริจาค 
หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชลบุรี ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 (ประกาศจังหวัดชลบุรี, 2563: กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตาม
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี)ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
ว ิกฤตการณ์จากโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโคว ิด 19 (Coronavirus Disease 2019                   
(COVID-19)) ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 (ประกาศจังหวัดชลบุรี, 2563: มาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1-6/2563  เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุม
การแพร ่ระบาดโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโคว ิด 19 (Coronavirus Disease 2019                  
(COVID-19)) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 (คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี, 2563: จัดตั้ง 
จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19))คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7-13, 15-21, 23-26 /2563  
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
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(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 (คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดชลบุรี, 2563: มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี                     
ที่ 14/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจในห้วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงวันที่       
10 เมษายน พ.ศ. 2563 (คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี, 2563: จัดตั้งจุดตรวจในห้วงเวลา
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 22/2563 
เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจทำหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ
ทำหน้าที่เป็นจุดตรวจในห้วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 (คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี,2563: จัดตั้งจุดตรวจทำหน้าที่ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และทำหน้าที่เป็นจุดตรวจในห้วงเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
กรอบความคิดการวิจัย 

โครงการวิจัยผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายและมาตรการป้องกันในการเฝา้ระวังภยัวิฤต 
โรคไวรัสโคโรนา   2019 

มาตรการสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน 
มาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิรา่งกาย มีท่ีล้างมือ หรือแอลกอฮอลล์า้งมือ 
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
มาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการทำงานท่ีบ้าน (work from home) 
มาตรการจัดทำฉากก้ัน ระหว่างผูร้ับประทานอาหาร 
มาตรการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ ลดความแออัด 
มาตรการจำกัดทางเข้า-ออก 
มาตรการการใช้แอปพลิเคชัน สำหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ใช้บรกิาร 
มาตรการคุมตัวไวส้ังเกตอาการทีพ่ักอาศัย (Home Quarantine) เป็น
เวลา 14 วัน สำหรับผู้สมัผสักลุ่มเสี่ยง 
มาตรการเยยีวยาภาคเอกชนท่ีไดร้บัผลกระทบและแรงงานท่ีถูกเลิกจ้าง 

ผลกระทบ 
ต่อพฤติกรรมสังคม 
: New Normal 

……………………………… 
การบริโภค 
การทำงาน 
การสาธารณสุข 
การคมนาคมขนส่ง 
การท่องเที่ยว 
 
 
 



กมลภรณ ์ เลือดสกลุ 
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6. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี จะพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การบริโภค การทำงาน             
การสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว รายละเอียดดังนี้ 

 6.1 วิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการบริโภค 

 องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการบริโภค ประกอบด้วย สินค้า 
สต็อกสินค้า ราคาสินค้า แหล่งจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงสินค้า กระบวนการซื้อ/กระบวนการขาย  
การป้องกันโรค การรักษาอนามัย 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สต็อกสินค้า ราคาสินค้า แหล่งจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงสินค้า 
กระบวนการซื้อ/กระบวนการขาย สำหรับผู้ซื้อ มีความเห็นว่า มีความต้องการสินค้าทางการแพทย์เพิ่มข้ึน 
สินค้าทางการแพทย์มีราคาสูงขึ้นเกินกว่าเดิมมาก 10-100 เท่าและขาดแคลน ต้องใส่ถุงมือเวลาเลือก
สินค้า ไม่สามารถหยิบสินค้าได้เองมีการตุนสินค้าอุปโภค-บริโภค มีการเปรียบเทียบราคาทางออนไลน์
และซื ้อของผ่านออนไลน์เพิ ่มมากขึ ้น ไม่สะดวกในการเข้าไปใช้บริการในร้าน ต้องบริการตนเอง                   
ไม่มีพนักงานมาอำนวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้าเปิดขายเป็นบางโซน มีการจำกัดทางเข้า-ออก มีการ
คัดกรองและสแกนแอปพลิเคชั่นก่อนเข้าใช้บริการ จ่ายเงินสดน้อยลง ใช้การโอนเงินมากขึ้น สแกน
จ่ายเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบ็งกิ้งมากขึ้น  ใช้จ่ายผ่าน wallet มากขึ้น ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการเป็นเวลา 
มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ร้านอาหารจัดที่นั่งและคนเข้าใช้บริการ(ไสว, 2 ตุลาคม 2563)  ส่วนสำหรับ
ผู้ขาย มีความเห็นว่า มีการปรับราคาสินค้าทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น10-100 เท่า บรรจุภัณฑ์หน้ากากอนามัย
มีการห่อหุ้มอย่างดี ไม่มีการให้เลือกสินค้า แบ่งบรรจุภัณฑ์ในการขายเป็นชิ้นๆแทนการขายเป็นแพ็คใหญ่ 
สินค้าขาดแคลน ไม่มีสินค้าสินค้าทางการแพทย์จำหน่าย สินค้าสดเกิดความเสียหาย ห้าม หยิบ จับสินค้า
เอง มีเจ้าหน้าที่บริการน้อยลง มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ มีทางเข้า-ออกทางเดียว จัดให้มีการ
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร มีการสแกนแอปพลิเคชั่นก่อนเข้าใช้บริการ มีเจลแอลกอฮอล์วางไว้ตามจุดต่าง ๆ 
ต้องจำกัดจำนวนคนเข้า ไม่ให้เกิดความแออัด จัดให้มีฉากกั้นระหว่างบุคคลในร้านอาหาร (อภิวัฒน์, 2 
ตุลาคม 2563) และสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความเห็นว่า มีการออกตรวจคุณภาพสินค้าให้ความรู้
เรื่องสุขอนามัยในการซื้อสินค้า งดจำหน่ายเครื่องดื่มสุราและแอลกอฮอล์ มี เรื่อง การแจ้งข้อมูล การ
แสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคา
ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือเพิ่มเติม มีการลงตรวจสอบและให้
คำแนะนำในมาตรการที่สำคัญตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1-31/2563 ลดความ
แออัดโดยเหลื่อมเวลาทำงานเวลาพักรับประทานอาหารและจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ส่งเสริม
การใช้อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บุคลากรทำงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้า
อาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกัน (สมฤดี, 15 
ตุลาคม 2563) 
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 พฤติกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันโรค การรักษาอนามัย สำหรับผู้ซื ้อ มีความเห็นว่า                    
ใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากเคหสถานหรือเข้าไปในที่ชุมชนแออัด พกแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์
สเปรย์ติดตัว มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่คนหมู่มากหรือสถานที่แออัด ไม่ใช้ของ
ร่วมกับผู้อื่น เข้าร้านค้าที่ผู้ขายใส่หน้ากาก กลุ่มที่เสี่ยงต้องถูกกักตัว 14 วัน ปิดฝาชักโครกเมื่อกดน้ำ
ชำระล้าง (เกสร, 3 ตุลาคม 2563) ส่วนสำหรับผู้ขาย มีความเห็นว่า ไม่ใส่หน้ากากไม่ให้เข้าร้าน             
มีจุดคัดกรองก่อนเข้าร้าน มีทางเข้า-ออก ทางเดียว มีการสแกนแอปพลิเคชั่นในการเข้า-ออก มีการ   
จัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร มีฉากกั้นระหว่างบุคคลในร้านอาหาร มีเจลแอลกอฮอล์วางไว้ตามจุดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทางเข้า คนที่มีอุณหภูมิในร่างกายเกินกว่า 37.5  c ไม่ให้มาทำงาน และต้องพาไปตรวจที่
โรงพยาบาล กักตัว 14 วันสำหรับกลุ่มเสี่ยง มีการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี 
ก่อนและหลัง ทุกครั้งที่มีผู้มาใช้บริการ ทำความสะอาด สถานประกอบกิจการทุกวัน (ศดานันท์ ,                 
5 ตุลาคม 2563) และสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความเห็นว่า รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการขอความร่วมมือสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากเคหสถานหรือ
เข้าไปในที่ชุมชนแออัด ล้างมือด้วยบู่ แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย  ๆ 
หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่มีผู้คนจำนวนมาก เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนห่างกัน
อย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย สถานประกอบ
กิจการหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมโดยทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรม และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะเมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จัดหาสถานที่
พักและอาหาร พร้อมคนคอยดูแล ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกกักตัว 14 วัน จัดชุดปฏิบัติการณ์เฝ้าระวัง
คนเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดตั้งทีมงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการค้นหากลุ่มป่วยและติดตาม
กลุ่มเสี่ยงมาเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามมาตรการ
ที่กำหนดประชาสัมพันธ์แยกทิ้งหน้ากากอนามัยโดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหา
ถังขยะไว้สำหรับประชาชนแยกท้ิงและแยกกำจัดในส่วนของขยะติดเชื้อ (เสริมศิริ, 15 ตุลาคม 2563) 

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการบริโภค จากข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ (ฉบับที่ 1-7)) แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 
ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7-13, 15-21, 23-26 /2563  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
กำหนดให้ ห้ามกักตุนสินค้า ให้มีการสวมหน้ากาก ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยา
ฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเมตร ให้หลีกเลี่ยงเข้าที่ชุมชน แต่จาก
การเก็บข้อมูลพบว่า ยังมีการกักตุนสินค้า จึงทำให้สินค้ามีราคาแพงและขาดแคลน สถานที่บางแห่ง             
ไม่เว้นระยะห่าง ไม่มีการตรวจคัดกรอง ไม่มีฉากกั้น ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 6.2 วิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการทำงาน  

 องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการทำงาน ประกอบด้วย สภาพการ
จ้างงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน สถานที่ในการปฏิบัติ  การกำหนดค่าจ้างค่าตอบแทน  การกำหนด
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล วินัยและการลงโทษ การเดินทางเพ่ือการปฏิบัติงาน  

 พฤติกรรมที่เกี ่ยวข้องกับสภาพการจ้างงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน สถานที่ในการปฏิบัติ                
การกำหนดค่าจ้างค่าตอบแทน การกำหนดสวัสดิการและประโยชน์เกื ้อกูล วินัยและการลงโทษ                     
การเดินทางเพื่อการปฏิบัติงาน  สำหรับพนักงานบริษัท ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีความเห็นว่า ใน
ภาครัฐ ระยะเวลาการทำงานเพิ่มขึ้น มีการสั่งงานผ่านออนไลน์ มีการประชุมผ่านออนไลน์ มีการทำงาน
เหลื่อมเวลา โต๊ะทำงานให้ห่างกันหรือมีฉากกั้น จัดให้มีการเข้า-ออกทางเดียว มีโครงการคนละครึ่ง (พิกุล, 
1 ตุลาคม 2563) ส่วนภาคเอกชน ถูกลดวันทำงานเหลือ 3-4 วัน จากเดิม 6 วัน ไม่มีงานล่วงเวลา 
ระยะเวลาที่ถูกกักตัวถูกหักเงิน โครงการคนละครึ่ง โครงการไทยมีงานทำ ลดค่าไฟฟ้า ค่าประปา ให้ใช้
อินเทอร์เน็ตฟรี ประกันสังคม ชดเชยประกันการว่างงาน แรงงานได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 62 % 
ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 90 วัน รายได้ไม่เกิน 15 ,000 บาท แรงงานอิสระว่างงานรัฐ
จ่ายเงิน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน มีตู้ปันสุขจากหน่วยงานต่างๆ มีการแจกอาหารสดและอาหารแห้ง
ตามสถานที่ต่างๆ บริษัทยังมีรถรับส่งแต่ลดจำนวนลงและมีการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นรถ มีการ เว้น
ระยะห่างในการนั่งโดยสาร (อภิชญา, 2 ตุลาคม 2563) ส่วนสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชน 
มีความเห็นว่า ในภาครัฐ ระยะเวลาการทำงานเพิ่มขึ้น ถูกตามตัวได้ตลอดเวลา โครงการส่งเสริมการจ้าง
งานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง 50% มาตรการดูแลและ
เยียวยาผู้ประกอบการของภาครัฐ มีเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดให้กับ อสม. เดือนละ 500 บาทเป็น
เวลา 10 เดือน โครงการกำลังใจ ค่าเดินทางไปท่องเที่ยวของ อสม.และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล มีการแจกอาหารแห้งให้กับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีจ่ายเงิน
เยียวยาผู้ที ่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส โควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ลดอัตราการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2563 
(สุภาพ, 5 ตุลาคม 2563)  ส่วนภาคเอกชน ระยะเวลาที่ถูกกักตัวถูกไม่ถูกหักเงิน มีการสลับเวลาการ
ทำงานที่บ้าน เข้าบริษัทเท่าที่จำเป็น มีการประชุมผู้บริหารผ่านทางออนไลน์ (ศักดิ์ชัย, 6 ตุลาคม 2563) 
และสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย HRภาครัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่าย HRภาคเอกชน มีความเห็นว่า ในภาครัฐ มีโครงการ
จ้างงานต่างๆ ช่วยเหลือคนตกงาน มีการเหลื่อมเวลาทำงาน (กชพร, 5 ตุลาคม 2563) ส่วนภาคเอกชน              
มีการจ้างออกในบริษัทผลิตชิ้นส่วนท่าอากาศยาน โดยจ่ายค่าแรงตามกฎหมายบวกค่าแรงเพ่ิมอีก 1 เดือน 
ลดวันทำงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนท่าอากาศยาน โดยจ่ายค่าแรงวันที่ไม่ต้องมาทำงาน 75% ระยะเวลาที่
ถูกกักตัวไม่ถูกหักเงิน มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื ้อรอบอาคารทุกเดือน                       
ล้างห้องน้ำทุกวัน รายได้ลดลง มีรายได้เฉพาะวันที่ทำงาน 2-4 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีงานล่วงเวลา มีการจ้าง
ออกจากงานโดยดูค่าตอบแทนจากอายุปีของการทำงานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด ระยะเวลาที่
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ถูกกักตัวถูกหักเงิน ค่าตอบแทนลดลงตามรายรับของบริษัท งานล่วงเวลาลดลง รายได้ลดลง 25% บริษัท
ผลิตชิ้นส่วนท่าอากาศยานลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ให้นับเป็นเวลา
ต่อเนื ่องเพื ่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงาน (เจ้าหน้าที ่ HR บริษัทผลิตชิ ้นส่วนท่าอากาศยาน,                       
6 พฤศจิกายน 2563) จ้างงานตามปกติในบริษัทผลิตอาหาร มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พนักงาน
เดือนละครั้ง มีการจัดตึกพักและสถานที่ทำงานสำหรับแยกผู้ถูกกักตัวและมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก
ครั้งหลังพ้นระยะเวลาถูกกักตัว มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในตึกพักของพนักงาน ความสะดวกในการ
เดินทางลดลงเนื่องจากรถสาธารณะหยุดดำเนินการ ต้องรีบเดินทางกลับบ้านช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
2563 รถรับส่งต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นรถ มีการทำงานที่บ้าน (ภัทธรินทร์, 6 พฤศจิกายน 2563)
  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการทำงาน จากข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ (ฉบับที่ 1-7)) แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19            
ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7-13,15-21,23-26 /2563  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง 
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศ
จังหวัดชลบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กำหนดให้สถานที่ทำงาน ลดความแออัด โดยการ
เหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร และจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ส่งเสริม
ให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกลเพื่อให้บุคลากรทำงานที่บ้าน แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า 
ภาครัฐไม่มีการเหลื่อมเวลาทำงาน ภาคเอกชนมีการจ้างออกหรือลดเวลาทำงานลง เนื่องจากไม่มีงานเข้า
มา ทำให้รายได้ลดลง สวัสดิการลดลง รายรับไม่พอกับรายจ่าย ถึงแม้ภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆเข้ามา
ช่วยเหลือ 

6.3 วิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการสาธารณสุข 

 องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการสาธารณสุข ประกอบด้วย            
การป้องกันโรคและการควบคุมโรค การบำบัดโรคและการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคและการควบคุมโรค การบำบัดโรคและการรักษาโรค 
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน สำหรับผู ้รับบริการใน รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน มีความเห็นว่า                   
สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน พกแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ติดตัวไว้เสมอ ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่
และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ ฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เก้าอี้ก่อนนั่ง และ
บริเวณที่ต้องสัมผัส ไม่ใช้มือสัมผัสกับสิ่งของหรือวัตถุโดยตรง เว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน 1-2 เมตรหรือตามที่
หน่วยงานจัดไว้ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำความสะอาดบ้านทุกวัน คัดกรอง
วัดไข้และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ เข้า-ออกทางเดียว ทำงานที่บ้าน ซื้อของผ่าน
ออนไลน์ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก
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ต้องไปพบแพทย์ ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ งดใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ 
หรือแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี หมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
กินร้อน ช้อนตัวเอง ทำอาหารทานเอง (สนอง, 6 ตุลาคม 2563) ส่วนสำหรับแพทย์ พยาบาล และ
นักวิชาการสาธารณสุข มีความเห็นว่า สวมหน้ากากและใส่เฟสชิวล์ทุกครั้งที่ต้องใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ปว่ย 
ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดห้อง
ทำงานทุกวัน เว้นระยะห่างจากผู้ป่วย 1-2 เมตร มีฉากกั้นระหว่างบุคคล ไม่เอามือมาสัมผัสตา จมูก หรือ
ปาก งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี ่ยงโรค ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม เมื่อกลับถึงบ้านควรรีบไปอาบน้ำ               
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารปรุงสุก รักษาร่างกายให้อบอุ่น ไม่ใช้หน้ากากที่ชำรุดหรือเปราะ
เปื้อน ทิ้งหน้ากากอนามัยในภาชนะที่เตรียมไว้โดยเฉพาะเท่านั้น มีจุดคัดกรองวัดไข้ โครงการร้านยาใกล้
บ้าน เภสัชกรใกล้ใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมี
ไข้ ไอ และหายใจลำบากต้องไปพบแพทย์ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็น             
กินร้อน ช้อนตัวเอง มีจุดวางแอลกอฮอล์ มีการสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ คัดกรองผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง 
ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้า-ออกในจังหวัดชลบุรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้หยุดงานหรือหยุดไปโรงเรียนอยู่กับบ้าน
ถ้ารู้สึกไม่สบายและมีน้ำมูกไอ หรือมีไข้ จะได้ไม่เสี่ยงในการแพร่เชื้อไปติดผู้อื่น ถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบาย
เพียงเล็กน้อย ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 คัดกรองประวัติผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก              
เจ็บคอ มีไข้ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็วหรือหอบ แยกห้องน้ำจากผู้อื่น ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังและ
สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีสารอาหารครบถ้วน   
เพราะจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเครื่องดื่มรสหวาน ไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงของการติดโควิด-19 ในระดับที่
อันตรายรุนแรง ออกกำลังกายโดยแนะนำให้มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีสำหรับผู้ใหญ่ 
และวันละ 1 ชั่วโมงสำหรับเด็ก เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นโยคะ โดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจาก
บุคคลอื่น ๆ หรือทำกิจกรรมภายในบ้าน ดูแลสุขภาพจิตโดย อ่านหนังสือ ฟังเพลง ลดการดูข่าว เพื่อลด
ความเครียด สับสน หรือหวาดกลัว ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางสื่อต่างๆ เช่น ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่ม
แอลกอฮอล์ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หากสงสัยว่าตนเองอาจจะ
ได้รับเชื้อควรแยกสังเกตอาการ อย่างน้อย 14 วัน ขณะแยกสังเกตอาการต้องงดการเดินทางหรืออยู่ในที่ 
ที่มีคนหนาแน่น จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและฟ้ืนฟูจิตใจ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด -19) (ลภนภัส,                     
16 ตุลาคม 2563)  

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการสาธารณสุข จากข้อกำหนดออกตามความ        
ในมาตรา ๙ (ฉบับที่ 1-7)) แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19   
ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7-13, 15-21, 23-26 /2563  เรื่อง มาตรการเร่งด่วน         
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ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
กำหนดให้ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรค สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่
และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร ให้หลีกเลี่ยง
เข้าในที ่แออัด แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนมีการติดเชื ้อจาก                 
COVID-19 มาจาก พฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มี
การระบาดของ COVID-19 ไม่ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สวมหน้ากากอนามัย 
ไม่ล้างมือ เมื่อหยิบจับสิ่งของต่างๆ เวลาไอ จาม ไม่ใช้ผ้า หรือทิชชูปิดปาก ปิดจมูก การใช้สิ่งของส่วนตัว
ร่วมกับ ผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) การรวมกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมวงสังสรรค์ ดื่มสุราแก้ว
เดียวกัน สูบบุหรี่มวนเดียวกัน การรับประทานอาหารสำรับเดียวกัน ไม่ใช้ช้อนส่วนตัว และใช้เวลาอยู่
ด้วยกัน กับผู้ป่วยในห้องแอร์ที่ปิดมิดชิด และเข้าไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ 
สนาม มวย สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ และที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนแออัด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชี้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 6.4 วิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการคมนาคมขนส่ง 

 องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย 
วิธีการเดินทาง การโดยสาร การใช้พาหนะ การประกอบการของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ราคา               
ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ความปลอดภัย  

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเดินทาง การโดยสาร การใช้พาหนะ การประกอบการของธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ราคาค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ความปลอดภัย สำหรับประชาชนที่ใช้
บร ิการรถโดยสารประจำทางและมอเตอร ์ไซด ์ร ับจ ้าง ม ีความเห ็นว ่า ม ีข ั ้นตอนเพิ ่มมากขึ้น                           
ความสะดวกสบายลดลง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่าง  ๆ                 
ในที่สาธารณะ ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกของรถยนต์และล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอ          
รถบริการสาธารณะหยุดให้บริการ 100% ช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน รถไฟยังให้บริการแต่มีการ                    
เว้นระยะห่าง สายการบินหยุดให้บริการ 100% ช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน มีความปลอดภัยน้อยในการใช้
บริการรถสาธารณะ เนื่องจากมีความแออัด เว้นระยะห่างได้น้อย พกเจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ติดตัวใช้ทุกครั้งเมื่อสัมผัสอุปกรณ์ในที่ส่วนรวม หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยเฉพาะ ดวงตา 
จมูก และ ปาก หรือสัมผัสใบหน้า ลดการจับเสาและราวตามรถขนส่งสาธารณะ หากไม่สามารถทำได้   
ควรใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือทันทีหลังจากออกจากระบบขนส่งสาธารณะ 
หรือใช้กระดาษทิชชูจับราวและควรทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ต้องสวมหน้ากากตลอดระยะเวลาการ
โดยสารบริการสาธารณะ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารขณะใช้บริการสาธารณะ (รพีพร, 7 ตุลาคม 
2563) สำหรับคนขับรถโดยสารประจำทางและมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มีความเห็นว่า ต้องมีการคัดกรองก่อน
ขึ้นรถ ต้องมีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง สวมหน้ากากทุกครั้งตลอดการเดินทางทั้งผู้โดยสารและผู้ขับรถ 
จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำประจำรถ หมั่นเปิดหน้าต่างให้อากาศภายนอกหมุนเวียน หรือ                 
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เปิดหน้าต่างระหว่างให้บริการ ทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ โดยเช็ดทำความ
สะอาดบริเวณที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ กรณีให้บริการผู้โดยสารที่ มีการไอ จาม หรือ ไม่สบาย ระหว่าง
เดินทาง ควรใช้แอลกอฮอล์ 70% ในการทำความสะอาดภายในรถ การหยุดชะงักการเดินทางทำให้
ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องหยุดดำเนินกิจการลงส่งผลให้เกิดการขาดรายได้และขาดทุนตามมารวมถึงต้อง
ปิดกิจการลง ราคาค่าเชื้อเพลิงถูกลงเนื่องจากมีการใช้น้ำมันน้อยลง ค่าใช้จ่ายการเดินทางสูงขึ้นเนื่องจาก
ต้องเว้นที่นั่ง รับผู้โดยสารได้ลดลง (สมถวิล, 7 ตุลาคม 2563) และสำหรับเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตำรวจจราจร 
มีความเห็นว่า สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดการเดินทางทั้งผู้โดยสารและผู้ขับรถ          
งดพูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างการโดยสารรถสาธารณะ กรณีโดยสารรถแท็กซี่ควรนั่งตอนหลังของรถเพ่ือ
เว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท แนะนำให้สังเกตอาการ
ตนเองอยู่เสมอ หากป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ              
หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำบ่อยๆ ให้มีการเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 
เมตร เช่น เว้นเบาะที่นั่งในรถตู้โดยสารและรถโดยสารประจำทาง กำหนดพื้นที่ยืนบนรถโดยสาร ส่วนที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งจะมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคน รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ
และผู้ประจำรถ หากพบผู้ที ่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการได้ หากประชาชนพบรถโดยสารไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการ Social Distancing หรือมาตรการอ่ืนๆ ที่ภาครัฐกำหนดเพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 
24 ชั่วโมง ทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ โดยเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มี
ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ กรณีให้บริการผู้โดยสารที่ มีการไอ จาม หรือ ไม่สบาย ระหว่างเดินทาง ควรใช้
แอลกอฮอล์ 70% ในการทำความสะอาดภายในรถ มีการขยายเวลาต่ออายุ ใบอนุญาตต่างๆ มีการต่อ
ใบขับขี่และต่อภาษีผ่านระบบออนไลน์ (สิบโทหญิงณีรนุช, 25 ตุลาคม 2563) รัฐบาลลดราคาน้ำมัน           
มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มารับบริการแล้วไม่ได้สวมหน้ากากมา มีการตรวจคัดกรอง
ก่อนเข้ารับบริการ มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการตามจุดต่างๆโดยเฉพาะทางเข้าออก กำกับดูแลให้มีการคัด
กรองและเว ้นระยะห่างในรถสาธารณะผู ้มาร ับบร ิการทุกคนต้องสวมหน้ากาก  (ด.ต.อภิชาติ,                  
10 พฤศจิกายน 2563) 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการคมนาคมขนส่ง จากข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ (ฉบับที่ 1-7)) แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 
ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7-13,15-21,23-26 /2563  เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศจังหวัดชลบุรี                    
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
กำหนดให้ ให้มีการเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น เว้นเบาะที่นั่งในรถตู้โดยสาร
และรถโดยสารประจำทาง กำหนดพื้นที่ยืนบนรถโดยสาร คัดกรองผู้โดยสารทุกคน รวมถึงตรวจคัดกรอง
พนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่สวม
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หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการได้  แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า 
ไม่มีการเว้นระยะห่างในรถตู้โดยสารและรถโดยสารประจำทางเนื่องจากทำให้รายได้ลดลง ทำให้เสี่ยงต่อ
การติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 

6.5 วิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการท่องเที่ยว 

 องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการท่องเที ่ยว ประกอบด้วย                    
กลุ่มนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แบบแผนการท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง ความถี่ การโดยสาร การใช้
พาหนะ ราคาและค่าใช้จ่าย 

 พฤติกรรมที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว แบบแผนการท่องเที่ยว วิธีการ
เดินทาง ความถี่ การโดยสาร การใช้พาหนะ ราคาและค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้บริการท่องเที่ยวในประเทศ
และต่างประเทศ มีความเห็นว่า เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ ท่องเที่ยวเป็นครอบครัวเล็ก ๆ แหล่ง
ท่องเที่ยวปิดให้บริการช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เปิดให้บริการเป็นเวลา เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่แออัด 
อากาศปลอดโปร่ง เลือกที่พักที่ทำตามมาตรฐาน ทำความสะอาด อย่างเคร่งครัด ไม่สามารถไปเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ได้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิดให้บริการ ท่องเที่ยวแบบวันเดียวกลับ ไม่ค้างคืน เที่ยวใกล้  ๆ          
สั้น ๆ ขับรถไปเที่ยวเองแทนการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เดินทางทางเรือ ทางเครื่องบิน รถโดยสารรถ
ประจำทาง มอเตอร์ไซด์ร ับจ้าง รถส่วนตัว รถแท็กซี ่ รถไฟ  ไม่มีการท่องเที ่ยวในช่วงที ่มีการใช้                         
พรก.ฉุกเฉิน มีการท่องเที ่ยวน้อยเนื ่องจากกลัวติดโรคและเศรษฐกิจที่ ไม่ดี มีขั ้นตอนเพิ ่มมากขึ้น                   
ความสะดวกสบายลดลง ใช้รถส่วนตัวเป็นมากขึ ้น ใช้บริการขนส่งสาธารณะลดลง  ค่าห้องพักและ
ค่าใช้จ่ายถูกลง ค่าบัตรเข้าชมถานที่ต่างๆถูกลง มีโปรโมชั่นเพิ่มมากขึ้น มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จากภาครัฐ (จริญญา, 3 ตุลาคม 2563) ส่วนสำหรับเจ้าของกิจการโรงแรม เจ้าของกิจการนำเที ่ยว             
มีความเห็นว่า ไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน มีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามา
หลังจากมีมาตรการผ่อยคลาย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่เป็นระยะยาว มีมาตรการห้ามการ                  
เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เปิดให้บริการเป็นเวลา ทำความสะอาดที่พักที่ตาม
มาตรฐาน อย่างเคร่งครัด มีการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ เลือกเที่ยวในประเทศก่อน เที่ยวใกล้ ๆ สั้น ๆ 
ขับรถไป (ประณต, 5 พฤศจิกายน 2563) และสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีความเห็นว่า ไม่มี
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน มีแต่นักท่องเที่ยวในประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยว 
ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักท่องเที่ยวผู้เดินทางตามโครงการ Travel Bubble มาตรการปิดประเทศ
โดย ระงับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการชั่วคราว มีการปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ 
ผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาทิการกักตัวใน โรงแรม หรือที่พักเป็นเวลา 14 วัน ตามที่
กำหนด ทำให้ไม่เอ้ือ ต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากนัก มีมาตรการการเฝ้าระวังตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณะสุข มีมาตรการปิดแหล่งท่องเที่ยวทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล 
ปะการัง ฯลฯ ได้รับการฟื้นฟู การจำกัดจำนวน ไม่มีการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการใช้ พรก.ฉุกเฉิน มีการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10-30% จากการที่รัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยผ่านทางมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังจากเข้าสู่ระยะผ่อนคลายและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ



กมลภรณ ์ เลือดสกลุ 
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ของภาครัฐ เช่น โครงการเที่ยวปันสุข โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน” ห้องพัก 1 ห้อง จะได้รับสิทธิ์ โครงการ 
"กำลังใจ” สนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล(รพ.สต.) (นวพร, 15 ตุลาคม 2563) 

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม New Normal ด้านการท่องเที่ยว จากข้อกำหนดออกตามความ              
ในมาตรา ๙ (ฉบับที่ 1-7)) แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19              
ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
คำสั ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที ่ 9 /2563  เรื ่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กำหนดให้                   
ปิดสถานประกอบการโรงแรม ปิดชายหาด ห้ามดำเนินกิจการใดๆในอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง ผู้ที่เดินทางเข้ามา
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาทิ การกักตัวในโรงแรมที่รัฐกำหนดหรือที่พักเป็นเวลา 14 วันตามที่กำหนด 
แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า มีการปิดประเทศโดยระงับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้
ไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ มีการกักตัวในโรงแรมที่รัฐกำหนดหรือที่พักเป็นเวลา 14 วันตามที่
กำหนด ทำให้ไม่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากนัก  การท่องเที่ยวลดน้อยลงเนื่องจากกลัวติดโรคและ
เศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้มีนักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการโรงแรมและท่องเที่ยวเกิดภาวะขาดทุน ต้องปิด
กิจการเกิผลกระทบมีคนตกงานเพ่ิมขึ้น   
   

7. สรุป  

 การศึกษาผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี และศึกษากฎหมายและมาตรการป้องกันในการเฝ้า
ระวังภัยวิฤตโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมสังคม 
New Normal ในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาผลกระทบเกี ่ยวกับ ด้านการบริโภค ด้านการทำงาน                 
ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจึงสามารถ
ที่จะขยายผลข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลด้าน
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ต้องศึกษาแบบเจาะลึก 
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 จากตารางจะเห็นว่า มาตรการที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสังคม New Normal ในด้านการ
บริโภค ได้แก่ สินค้ามีราคาสูงขึ้นและขาดแคลน มีการกักตุนสินค้า แบ่งบรรจุภัณฑ์ในการขายเป็นชิ้น ๆ
แทนการขายเป็นแพ็คใหญ่ ไม่ใส่หน้ากากไม่ให้เข้าร้าน มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ ล้างมือ
บ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ ไม่ใช้มือสัมผัสกับสิ่งของหรือวัตถุโดยตรง เว้นระยะห่างการนั่ง
หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทำงานอยู่ที่บ้าน ตามนโยบาย 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มีฉากกั้นระหว่างบุคคลในร้านอาหาร กำหนดพื้นที่ไม่ให้เกิดความแออัดอย่าง
น้อย 2 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน มีทางเข้า-ออก ที่จะเข้าถึงสินค้าทางเดียว ทำให้ไม่สะดวกในการ
ใช้บริการ ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีจ่ายเงินเยียวยา ครัวเรือนละ 1,000 บาท  ในด้านการทำงาน ได้แก่ ใส่หน้ากากทุก
ครั ้งที ่มีการประชุมหรืออยู ่ในที ่ทำงานที ่ม ีคนอยู ่จำนวนมาก มีการคัดกรองทุกคนที ่เข้าทำงาน                 
มีแอลกอฮอล์ตามโต๊ะและตามจุดต่างๆ ตั้งโต๊ะทำงานห่างกัน มีฉากกั้นระหว่างบุคคล เว้นระยะห่าง          
โดยมีคอกกั้นสำหรับผู้มาติดต่องาน มีการทำงานที่บ้าน ผลัดกันเข้ามาทำงาน มีการสั่งงานและประชุม
ผ่านออนไลน์ มีการจัดทำฉากกั้น ระหว่างผู้รับประทานอาหารในโรงอาหาร ผลัดกันทำงานเป็นกะ            
แบ่งช่วงเวลาทำงาน มีการสลับเวลาการทำงานที่บ้าน มีการสั่งงานและประชุมผ่านออนไลน์ จัดให้มีการ
เข้า-ออก ทางเดียว ทำให้ลูกค้ารอนาน เสียเวลา ลูกค้าไม่อยากใช้บริการ มีการซักประวัติและเบอร์
โทรศัพท์สำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน มีการช่วยเหลือเรื่องภาษีและดอกเบี้ยจากภาครัฐ  ในด้าน
การสาธารณสุข ได้แก่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน
หรือเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้า-ออกในจังหวัดชลบุรี คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 
เว้นระยะห่างจากผู้อื ่น 1-2 เมตรหรือตามที่หน่วยงานจัดไว้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้จัดทำฉากกั้น 
ระหว่างผู้รับประทานอาหาร มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการโดยมีโครงการร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้
ใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ไม่ต้องมารับยาที่โรงพยาบาล การเข้า-ออก มีทางเดียว 
เพื่อจำกัดจำนวนคนได้ สะดวกต่อการสแกนคนเข้า-ออก มีการสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ  ในด้านการ
คมนาคมขนส่ง ได้แก่ ด้านการคมนาคมขนส่ง สวมหน้ากากทุกครั้งตลอดการเดินทางทั้งผู้โดยสารและผู้
ขับรถ หากพบผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก สามารถปฏิเสธการให้บริการได้  มีการคัดกรองผู้โดยสารทุกคน รวมถึง
ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที ่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส  สามารถปฏิเสธการให้บริการได้ มีการเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร                
เช่น เว้นเบาะที่นั่งในรถตู้โดยสารและรถโดยสารประจำทาง กำหนดพื้นที่ยืนบนรถโดยสาร มีการขยาย
เวลาต่ออายุ ใบอนุญาตต่างๆ มีการต่อใบขับขี่และต่อภาษีผ่านระบบออนไลน์ มีการเข้า-ออก ทางเดียว 
เพื ่อสามารถคัดกรองและสแกนผู้มารับบริการได้  มีการสแกนแอปพลิเคชั ่นไทยชนะและลงประวัติ   
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ สวมหน้ากากทุกครั้งตลอดการเดินทางหรือเข้าไปในที่ชุมชนแออัด  คัดกรองผู้
มาใช้บริการทุกคนหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส  สามารถปฏิเสธการ
ให้บริการได้  ให้มีการเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร มีฉากกั้นระหว่างบุคคลใน
ร้านอาหาร มีมาตรการปิดแหล่งท่องเที่ยว  การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวจัดให้มีการ
เข้า-ออก ทางเดียว เพื่อทราบจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้เกิดการแออัด มีการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ               



กมลภรณ ์ เลือดสกลุ 

 
  77 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต้องมีการกักตัว 14 วัน ใน สถานที่รัฐกำหนด 
กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เช่น โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน” ส่วนลดค่าห้องพัก 

8. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี ผู ้ว ิจัยมีข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมสังคม                
New Normal 5 ด้าน ดังนี้   
 1. ด้านการบริโภค แนะนำเรื่อง พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ใช้งานง่าย สะดวก และมีการ
ชำระเงินที่ทำได้ง่ายหลากหลายช่องทาง 

2. ด้านการทำงาน แนะนำเรื่อง ส่งเสริมการทำงานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ รวมถึงการติดต่อ
ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

3. ด้านการสาธารณสุข แนะนำเรื่อง ปรับโครงสร้างให้ได้รับการแก้ไขในการเข้ารับการรักษา
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ 

4. ด้านการคมนาคมขนส่ง แนะนำเรื่อง เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อทะเบียนรถ ใบขับขี่หรือจองตั๋วโดยสาร  

5. ด้านการท่องเที ่ยว แนะนำเรื ่อง ส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ เพิ ่มมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพในการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มี Travel Bubble 
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ศึกษาการทำปศุสัตว์ของเกษตรกรไทยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

 
 

กฤติเดช แก้วเพียร 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาตลาดและความต้องการ การบริโภค
เนื้อสัตว์ทั้งภายในภายนอกประเทศ 2.) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการทำปศุสัตว์ในจังหวัด
เพชรบูรณ ์3.) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อภาครัฐ 4.) เพ่ือศึกษานโยบายของภาครัฐ
ที่มีต่อการทำปศุสัตว์ โดยการเก็บข้อมูลทำการศึกษาย้อนหลังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต 
 
 การศึกษาครั ้งนี ้อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยจำแนกการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทคือ                     
1.) การศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานข้อมูลสำคัญจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงาน สถิติแห่งชาติ (สสช) เพื่อทำความเข้าในถึงสภาพ
ปัญหาของกลุ ่มเกษตรกรผู้ที ่ทำการทำปศุสัตว์  (โคเนื้อ)  2.) การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการโทรศัพท์
สอบถามเกษตรกรถึงอุปสรรคและสภาพปัญหา ของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำปศุสัตว์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมคุณภาพ ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล ด้านโอกาสก้าวหน้า
และความมั่นคงในการทำงานและด้านการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก              

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. Global Demand for meat หมายถึง ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกเช่น สัตว์
ปีก เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อแพะ- แกะ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องไปกับ
จำนวนประชากรและ ขนาดเศรษฐกิจของโลกที่เพิ ่มมากขึ ้น จึงกล่าวได้ว่าความต้องการปศุสัตว์มี
ความสัมพันธ์กับจำนวนของ ประชากรและภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจน 

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี  
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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 2. Transaction Cost หมายถึง ความเสียเปรียบจากต้นทุนทางด้านธุรกรรม คือ ต้นทุนที่ไม่ได้
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง แต่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการนั้น เช่น ค่าสืบหาข้อมูลข่าวสาร ค่าเจรจาต่อรอง ค่าขนส่งสินค้า ค่าคอมมิสชั่น เป็นต้น 

 3. H.A.C.C.P. ย ่อมากจากคำว ่ า  Hazard Analysis Critical Control Point ค ือมาตรฐาน
ควบคุมดูแลความปลอดภัยกระบวนการผลิตอาหารเพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหารผ่าน
กระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้ารวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวังเพื ่อให้ผู ้บริโภคนั ้นมั ่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัยตลอดเวลาเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลโลก 
 
1. บทนำ 

 1.1 ความสำคัญของปัญหา 

 การปศุสัตว์ของโลกในปัจจุบันได้ผ่านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากระบบปศุสัตว์ต้องยกระดับให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของจำนวนประชากรโลก และ
ด้วย การขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมืองที่รวดเร็ว และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเกิดการ
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น (M. Herrero and PK. Thornton, 2010) ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ขององค์การอาหาร
และการเกษตร แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations 
หรือ FAO) ยืนยันว่า ปริมาณความต้องการเนื้อสัตว์ของประชากรโลกในอีก 9 ปีข้างหน้าจะขยายตัวเพ่ิม
สูงขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2050ปริมาณความต้องการไข่ไก่จะมีมากถึง 102 ล้านตัน ปริมาณความต้องการ
เนื้อสัตว์ปีกจะมีมากถึง 181 ล้านตันปริมาณความต้องการเนื้อหมูจะมีมากถึง 143 ล้านตัน ปริมาณความ
ต้องการเนื้อแกะจะมีมากถึง 25 ล้านตันปริมาณความต้องการเนื้อวัวจะมีมากถึง 106 ล้านตัน 
 
 จากความต้องการบริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลเชิงบวกต่อการทำปศุสัตว์หากภาครัฐและภาคเอกชน
ให้การส่งเสริมและมองเห็นถึงโอกาสก็จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ไทยได้เป็นอย่างมาก 
 
 1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาตลาดและความต้องการ การบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งภายในภายนอกประเทศ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการทำปศุสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความคาดหวังของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำปศุสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อ ภาครัฐ 
 1.2.4 เพ่ือศึกษานโยบายของภาครัฐที่มีต่อการทำปศุสัตว์ในประเทศไทย 
 



กฤติเดช แก้วเพียร 

 
  81 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

 1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 การศึกษาครั ้งนี ้อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการโทรศัพท์สอบถาม
เกษตรกรถึงอุปสรรคและสภาพปัญหา ของกลุ่มเกษตรกรผู้ทำปศุสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย 10 ฟาร์มปศุสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาในการศึกษา 
สิงหาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เข้าใจถึงแนวโน้มและความต้องการ การบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งภายในและนอกประเทศ 

 1.4.2 เข้าใจถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำปศุสัตว์ 

 1.4.3 สรุปและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการทำปศุสัตว์ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 

 2.1 ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมแนวคิด ผลการศึกษา และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง บทความทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์ สื่ออิเลคทรอนิคส์ และเอกสารต่างๆ  

ด้วยกรมปศุสัตว์เป็นองค์กรภาครัฐ (อ้างอิง ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565                 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์)ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยเป็น กรมท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการ
กำหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั้งการควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร พันธุกรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์ที่เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูก
สุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
และ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนตลอดจนการปฏิบัติงานราชการของกรม
ปศุสัตว์ จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และตอบเป้าหมายแห่งการพัฒนา
ประเทศ และเพื่อให้ กรมปศุสัตว์สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแห่งการพัฒนาในภาพรวม 
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 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรณีศึกษา : ศึกษาการทำปศุสัตว์ของเกษตรกรไทยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้กำหนด
กรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจำแนกการศึกษาและเก็บข้อมูลออกเป็น 2 
ประเภทคือ 1.) การศึกษาทางเอกสาร ( Documentary Research ) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน
ข้อมูลสำคัญจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงาน สถิติแห่งชาติ (สสช) สำนักงานเกษตร                
เพื่อทำความเข้าในถึงสภาพปัญหาของกลุ่มเกษตรกรที่ทำทำปศุสัตว์ (เลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ แกะไก่ 
สุกร)  2.) การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการโทรศัพท์สอบถามกลุ ่มเกษตรกรผู ้ทำปศุสัตว์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน 10 ฟาร์ม  
 

  

ตลาดและความต้องการา การบริโภค 

- ตลาดภายในประเทศ 
- ตลาดต่างประเทศ 

อุปสรรคและปัญหาการทำปศุสัตว์ 

- เงินทุนและเทคโนโลย ี
- โรคระบาด 

ศึกษาการทำปศุสัตว์ของเกษตรกรไทย 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นโยบายภาครัฐต่อการทำปศุสัตว์ ความต้องการของเกษตรกร 
ผู้ทำปศุสัตว์ 
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4 ผลการศึกษา 

 4.1 ตลาดและความต้องการ การบริโภคเนื้อสัตว์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1: พยากรณ์ปริมาณความต้องการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (ท่ีมา: Bill Gate 2013) 

จากปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น สัตว์ปีก เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อแพะ- แกะ 
ในช่วง 20 ปีที่ผ่าน ดังภาพที่ 2 มีปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นสอดคล้องไปกับจำนวนประชากรและ ขนาดเศรษฐกิจ
ของโลกที่เพิ่มมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่าความต้องการปศุสัตว์มีความสัมพันธ์กับจำนวนของ ประชากรและ
ภาวะเศรษฐกิจอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2: ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์กับจำนวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจโลก 

ที่มา: OECD (2016) และ World bank (2016) 
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ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวน 7,471,305,000 คน (สถิติถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
(World meters, 2016) ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 นี้ มีประชากรที่เกิดเป็นจำนวน 137 ,112,076 คน และ 
มีประชากรที่เสียชีวิตเป็นจานวน 57,418,817 คน ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1: จำนวนประชากรโลก ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 จำนวนประชากรโลก 

จำนวนประชากรโลก (15 ธันวาคมพ.ศ. 2559) 7,471,305,000 

จำนวนคนเกิดในปีพ.ศ. 2559 137,112,076 

จำนวนคนเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2559 57,418,817 

 ที่มา: World meters (2016) 

ทั้งนี้ ประชากรในปี พ.ศ. 2559 นั้น มีอัตราการขยายตัวจากปีก่อนประมาณร้อยละ 1.7 โดย 
จำนวนประชากรโลกในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) อยู่ที ่ 7,346,633,037 คน (Worldbank, 2016) 
และ ในส่วนนี้เป็นจำนวนประชากรกลุ่ม BRIC มากถึง 3,034,214,867 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
41.3 และ เป็นจำนวนประชากรกลุ่ม ASEAN เท่ากับ 630,492,642 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 
นอกจากนี้ ยังเป็นจำนวนประชากรของสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.9 ร้อยละ 4.4 ดังภาพที่ 4 จำนวนประชากรโลกที่มา: World bank (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3: จำนวนประชากรโลก 
ที่มา: World bank (2016) 
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 ขนาดเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน (ค.ศ. 2015) อยู่ที่ 114,200,000,000,000 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ  ซึ่งขยายตัวจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2.5 โดยประเทศจีน เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ที ่สุดในโลก ด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP (ค.ศ. 2015) เท่ากับ 
19,700,000,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17.3 ของ GDP โลก              
ซ ึ ่ งขยายต ัวจากป ีก ่อนประมาณร ้อยละ  6.9 ในขณะท ี ่ขนาดเศรษฐก ิจของ  ASEAN อย ู ่ที่  
6,954,560,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (Central Intelligence Agency, 2016) คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ ร้อยละ 6.1 ของ GDP โลก ซึ่งขยายตัวจากปีก่อนประมาณร้อยละ 4.8 ดังภาพที ่4 

 

ภาพที่ 4: ขนาดเศรษฐกิจโลก จีน และอาเซียน  
ที่มา: World bank (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5: ทิศทางปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์กับระดับรายได้ต่อหัวของประชากร 
ที่มา: OECD (2016) และ World bank (2016) 



 
 86          การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นได้ถึงการเติบโตที่สอดคล้องกันระหว่างระดับรายได้ต่อหัวของ
ประชากรกับปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่า เมื่อระดับรายได้ต่อหัวของประชากร 
หรือ ในอีกนัยยะหนึ่งคือ การที่ประชากรมีรายได้หรือกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น ย่อมจะส่งผลให้เกิดการ
บริโภคเนื้อสัตว์ ที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง 

จากจำนวนประชากรโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น และทิศทางเศรษฐกิจโลกดังกล่าวในข้างต้นนั้น แสดงให้
เห็นได้ถึงแนวโน้มความต้องการบริโภคอาหารที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ตามการเพิ่มจำนวนประชากร 
และการขยายตัวของเมืองที่สะท้อนผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการ
ปศุสัตว์ ทั้งนี้ หากภาคการปศุสัตว์กำกับเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่
ยอมรับอย่างต่อเนื่อง แล้ว ย่อมทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สามารถ
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลาง กระแสการรักสุขภาพได้อย่างแน่นอน เพราะประชากรที่บริโภคเนื้อสัตว์
ยังคงถือครองสัดส่วนเป็นจำนวนที่มากกว่า  

 
 4.2 ปัญหาและอุปสรรคของการปศุสัตว์ 

ความต้องการในการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนก่อให้เกิดการขยายตัวของภาคการปศุสัตว์ซึ่งส่งผลให้เกิด 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ซึ่งเปลี่ยนจากสภาพการทำปศุสัตว์แบบวิถีชนบทสู่การสร้าง
ลักษณะ การปศุสัตว์แบบธุรกิจซึ่งก่อให้เกิดสภาพปัญหาดังนี้ 

 4.2.1 สภาพทางการเงินและเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านจากระบบปศุสัตว์ดั้งเดิมเพ่ือ
เข้ามาสู่ลักษณะของปศุสัตว์แบบอุตสาหกรรม มักพบกับปัญหาสำคัญคือ “ต้นทุนทางการเงินและ
ต้นทุนทาง เทคโนโลยี” เนื่องจากประเทศผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีความเสียเปรียบ
ทางเทคโนโลยี รวมถึงสภาพทุนและกำลังเงินที่มีไม่มากนัก โอกาสในการพัฒนาเป็นไปได้ยาก ทำให้
ผู้ผลิตรายเล็กไม่สามารถ จัดหาอาหารคุณภาพดี รวมถึงการรักษาความสดสะอาด นอกจากนี้สภาพ
ทางโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจาก การพัฒนาประเทศซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่เจริญมากนัก เหล่านี้เป็นอุป
สรรค์ต่อการพัฒนาการปศุสัตว์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บทบาทภาครัฐที่สำคัญมักแสดงให้เห็นในรูปแบบการเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนตลาดกลางสินค้า เพื่อให้ผู้ค้า รายย่อยหรือปศุสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
สามารถเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันได้มากขึ้น โดยในทางทฤษฎี นั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจสามารถ
อธิบายได้ว่าเกิดจาก “ความเสียเปรียบจากต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction cost)” ทำให้ปศุสัตว์
ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง จำเป็นต้องแบกภาระของต้นทุนมากกว่าปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ จากต้นทุนทางธุรกรรมที่สูงทำให้ปศุสัตว์ในประเทศกำลังพัฒนามักสร้าง ผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของตนเอง เช่น การปล่อยของเสียโดยไม่รับผิดชอบ การบุกรุกพื้นที่เพ่ือ
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น หน้าที่หลักภาครัฐในการช่วยเหลือการปศุสัตว์ขนาดเล็กและ ขนาดกลาง คือ 
การพยายามแบ่งเบาภาระต้นทุนทางธุรกรรม เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เกิด ความรวดเร็วใน
การขนส่ง การสร้างตลาดกลางเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ของปศุสัตว์รายเล็ก สำหรับ
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เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพต่ำซึ่งสามารถใช้ได้ในระยะสั้น 
เป็นบางโอกาสเท่านั้น 

 4.2.2 สุขภาพชีวิตความเป็นอยู่และอาหารในการทำปศุสัตว์ นอกเหนือจากความ
ต้องการที่เพ่ิมข้ึนในการบริโภคนั้น ในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตผลอย่างต่อเนื่องใน
หลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์เป็นผลโดยตรงมาจากสุขภาพ
ในขณะมีชีวิตอยู่ของสัตว์เลี้ยง สุขภาพที่ดีสะท้อนให้เห็นคุณภาพในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้อาหารและดูแลสุขลักษณะ จะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยงของคุณภาพเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่เกี่ ยวข้อง
กับการเลี้ยงดูและอาหารอย่างลึกซึ้งพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์และความใส่ใจต่อสุขภาพ ประเด็น
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้ 

 4.2.3 หลักที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง
หรือ กลุ่มผู้บริโภคในประเทศร่ำรวยนั่นเอง โดยประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
กล่าวถึงมีดังนี้  

     4.2.3.1 ความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และการเกิดใหม่ของโรคจากสัตว์สู่คน ในช่วง
หลายปี ที่ผ่านมาโรคระบาดในสัตว์ที่สามารถติดต่อสู่มนุษย์มีปริมาณมากขึ้น เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ 
เป็นต้น ทำให้ เกิดความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของเนื้อสัตว์และการทำปศุสัตว์เป็นที่จับตามอง
อย่างกว้างขวาง รวมถึง ประเด็นความอ้วนหรือไขมันสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งสะสมสารตกค้างที่ส่งผลโดยตรง
ต่อผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์ ทำให้เกิด การพัฒนาและวิจัยวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือกับสภาพปัญหาและ
ความกังวลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดระบบมาตรฐาน ขึ้น เช่น HACCP หรือมาตรฐานการผลิตอื่นๆ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา พฤติกรรม การบริโภคที่เปลี่ยนไปส่วนหนึ่งมาจากความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทำให้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำ ให้
แรงกดดันจากความกังวลของผู้บริโภคส่งผ่านไปยังผู้ผลิตมากข้ึน 

    4.2.3.2 สารตกค้างจากการปศุสัตว์และเชื้อดื้อยา ประเด็นสารตกค้างเนื่องจากการปศุสัตว์ 
ที่มักกล่าวถึงได้แก่ ยารักษาโรค เช่น ยาต้านจุลชีพซึ่งหากเกิดการดื้อยาเชื้อโรคอาจกลายพันธุ์และ
สามารถ ติดต่อไปยังมนุษย์ได้ และระบบการให้ฮอร์โมนเพ่ือการสร้างการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในไก่และสุกร ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) และสหภาพยุโรป ต่างออกกฎข้อบังคับเรื่องการทำ
ปศุสัตว์โดยห้ามใช้ ยาปฏิชีวนะในปริมาณสูงเพราะอาจก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคและมีการ
ตกค้างของสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวยาที่สามารถใช้ร่วมกับมนุษย์ได้โดยสั่งห้ามในการทำปศสุตัว์
โดยเด็ดขาด ซึ่งทั้งสองแห่ง พยายามสร้างกระบวนการการตรวจสอบและกีดกันทางการค้า ซึ่งในระยะ
เริ่มต้น (กลางทศวรรษที่ 90) กระบวนการดังกล่าวถูกต่อต้านจากผู้ผลิตอย่างรุนแรง อย่า งไรก็ตาม
กระแสความเห็นด้วยจากผู้บริโภคทำให้ หลายประเทศต่างใช้แนวทางเดียวกันในการสร้างนโยบายเพ่ือ
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ลดบทบาทของสารเคมีและฮอร์โมนจนถึง ปัจจุบัน นโยบายดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้จริงเกือบทั่ว
ภูมิภาคในโลก 

    4.2.3.3 การตัดแต่งพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพเป็นผลพวงจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
ที ่มีผลกระทบต่อความเชื ่อมั ่นของผู ้บริโภคอย่างมาก ทั ้งนี ้คำว่าเทคโนโลยีชีวภาพครอบคลุม
ความหมาย อย่างกว้างขวาง อาทิ การผสมเทียม การปลูกถ่ายตัวอ่อน การตัดแต่งพันธุกรรม รวมไปถึง
การโคลนนิ่ง ซึ่งเป็น ขอบข่ายความรู้ที่ยังไม่ชัดแจ้ง การน าวิทยาการเหล่านี้มาใช้จึงเสี่ยงต่อความไม่
ปกติท่ีอาจเกิดขึ้นจาก ความเข้าใจที่ยังไม่ชัดเจนได้ ดังนั้นกระบวนการส่วนใหญ่ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง
มักเป็นกระบวนการที่อยู่ ในขั้นการทดลอง นอกจากนี้ประเด็นการเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารที่ได้จากพืชที่
ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม ยังเป็น ประเด็นที่ได้รับความกังวลจากผู้บริโภคเช่นกัน ด้วยเห ตุผลที่ว่าการ
ตัดแต่งพันธุกรรมอาจนำไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงในสัตว์ที่บริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไป ดังนั้นทั่วโลกจึง
พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการปรับปรุงพันธุ์  

ทั้งหมดที่กล่าวมาในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมของปศุสัตว์ในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นมา
จาก ลักษณะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การพัฒนาในการทำปศุสัตว์เชิงพาณิชย์
เพื่อตอบสนอง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกในช่วงราว 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าความ
เปลี่ยนแปลงมีความเป็น พลวัตรและไม่แน่นอนอย่างเห็นได้ชัด โดยแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับประเทศ
ผู้ผลิตปศุสัตว์โดยส่วนใหญ่มักเกิดจาก ความต้องการบริโภคที่มากขึ้นและปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็น
ส่วนผลักดันหลักที ่สำคัญอย่างยิ ่ง สำหรับปัจจัย เกื ้อหนุนที ่ทำให้เกิดความเปลี ่ยนแปล งคือ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง รวมทั้งรสนิยมในการบริโภคที่
เปลี่ยนไป ทำให้การปศุสัตว์ในโลกปัจจุบันมีความท้าทายอย่างยิ่งในการประคับ-ประคองให้เกิดความ
สมดุลในการพัฒนา นอกจากนี้จากความเอื้ออำนวยของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ ในการทำการปศุ
สัตว์ส่วนใหญ่ยังก่อให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย  

 4.3 ความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของภาครัฐและกรมปศุสัตว์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

เกษตรกรต้องการในเรื่องของการป้องกันและ การควบคุมโรคระบาดสัตว์ในหลายด้านด้วยกัน 
เช่น เรื่องของวัคซีนนั้น ได้ให้ข้อมูลว่า วัคซีนที่ได้รับจากทาง กรมปศุสัตว์ส่วนหนึ่งนั้นยังเป็นวัคซีนที่มี
การพัฒนายังไม่ทันกับโรคที่ระบาดบางชนิด ทำให้ไม่สามารถควบคุม สถานการณ์ของการแพร่ระบาด
ของโรคได้ กรมปศุสัตว์จึงควรเร่งการวิจัยและพัฒนาวัคซีนให้ตรงกับโรคที่ระบาด ในพื้นที่ และผลิต
วัคซีนที่สามารถป้องกันโรคที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วย ซึ่งเป็นการวิจัยที่ก้าวหน้าหรือล้ำหน้าไป
กว่าโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ในเรื่องเนื้อสัตว์บางประเภท เช่น เนื้อวัว มีเนื้อที่ไม่ได้มี 
การตรวจมาตรฐานที่อาจมีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งบางส่วนอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคที่
ร้ายแรง จึงต้องการให้กรมปศุสัตว์เข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากนี้เมื่อเกิดโรค



กฤติเดช แก้วเพียร 

 
  89 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

ระบาดขึ้น ในพื้นที่ใดขึ้น เกษตรกรส่วนหนึ่งจะไม่กล้าแจ้งให้เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบ 
เนื่องจากว่ากลัวจะมี ความผิดทางกฎหมาย จึงส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้น
ทางกรมปศุสัตว์อาจต้องมี แนวทางให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิด
สัตว์เกิดโรคขึ้นเพ่ือที่จะควบคุมโรคได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น“ในส่วนของโคเนื้อจะพบกับโรคปากเท้าเปื่อย
กันทุกปี เกษตรกรผู้ขุนโคจึงประสบปัญหานี้ในทุกปี หากปีไหนโชคดีก็จะเจอ 2 ครั้ง โชคร้ายเจอ            
3 ครั้ง ซึ่งวัคซีนก็รับจากกรมปศุสัตว์นั้น ตัววัคซีนอาจจะ ไม่ครอบคลุมโรค หรือโรคมีการพัฒนา ทำให้
วัคซีนเอาไม่อยู่” 

“กรมปศุสัตว์ต้องเร่งวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ตรงกับการระบาดของโรคในพ้ืนที่ ปัจจุบันโรค มี
การพัฒนาผ่านหลายสายพันธุ์ ถ้าวัคซีนไม่ตรงกับโรคก็จะไม่สามารถควบคุมโรคได้ กรมปศุสัตว์ควรมี
แผน และนโยบายที่ถูกต้องในเรื่องของการฉีดเชื้อวัคซีนให้ตรงในการระบาดของพ้ืนที่ ก็จะควบคุมโรค
ได”้ 

“การควบคุมโรค ในปัจจุบันทางกรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่แบบผู้คุมกฎที่ว่า เมื่อเกิดโรคระบาดจะ
มีคำสั่ง ห้ามเคลื่อนย้าย ทำลายสัตว์ที่ป่วย ทำให้เกษตรกรกลัวเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หากเกิดโรคจะมี
การควบคุม ห้ามการเคลื่อนย้ายสัตว์ เกษตรกรเมื่อเกิดโรคก็ไม่แจ้งกับทางกรมฯ จะจัดการเอง แอบ
เคลื่อนย้ายเองทำให้ เกิดการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นทางกรมฯ ต้องมีแนวทางให้กับเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการว่าควรปฏิบัติ อย่างไรเพื่อที่จะควบคุมโรคได้ดีขึ้น” 

ต้องการที่จะให้ทางกรมปศุสัตว์ดำเนินการ เรื ่องของการบริหารจัดการข้อมูลให้มีคว าม
ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นที่ เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ประกอบการและ
เกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงและนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือมีแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลของส่วนงานย่อยต่างๆ 
ภายใน กรมนอกจากที่มีการนำมารวบรวมไว้ที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้ว ควรที่จะสามารถเผยแพร่ข้อมูล 
หรือเรียกข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย เช่น ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับเกษตรกรไทย ซึ่งข้อมูล
บางส่วนนั้นเกิดจาก ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์กับหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ขาดผู้ที่ค่อยประสานงาน
ให้มีความต่อเนื่อง  

“กรมปศุสัตว์ยังไม่มีข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่ชัดเจน ซึ่งเคยสอบถามไปทางกรมฯ ใน
เรื่อง ตัวเลขการนำเข้าหรือส่งออก ก็ได้รับคำตอบมาว่า ให้ไปถามอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งไม่จบภายใน
หน่วยงานเดียว  
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 การประสานความร่วมมือ 

“อยากให้มีความร่วมมือในแต่ละเรื ่อง ทั้งในเรื ่องสุกร แพะ และแกะ ควรจะมีทีมงานที่ 
เกี่ยวข้องและมีพนักงานที่ดูแลอย่างจริงจัง อาจจะมีนายกสมาคมขับเคลื่อนควรตั้งคณะทำงานขึ้นมา 
ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองเก่ง กรมฯ ก็ทำเรื่องกฎระเบียบ คนที่เข้าใจธุรกิจมาเป็น คณะทำงานเกี่ยวข้อง
กับทุกภาคส่วน    อาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะช่วยในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  คนที่ ทำงานเกี่ยวกับ
พันธุ์สัตว์ต้องมาช่วยกัน คนในด้านการตลาดก็จะมาช่วยกัน คณะทำงานวางบทบาทได้ถูกต้องเมื่อใดก็
จะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ถ้ายังวางบทบาทไม่ถูกต้องมันก็ยังไม่จบ ในส่วนมหาวิทยาลัยจะเป็น
ตัวกลางที่จะเชื่อมความสำเร็จให้เกิดข้ึน 

 “ส่วนเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเทศไทยเน้นเรื่องนวัตกรรมและการผลิตอาหาร ถ้า
ทาง กรมปศุสัตว์ มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยและให้ผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมก็เป็นการ
ช่วย SMEs รายย่อย ได้ดีขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยจำนวนมาก แต่ทางกรมปศุสัตว์เข้าไม่ถึง 
ถ้ากรมปศุสัตว์หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและ
สามารถดึงนักวิชาการมาช่วย ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมอนาคตได้ดี” 

 “การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางกรมฯ ก็มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต แต่ลิงค์บทความงานวิจัย 
ไม่ได้อยู่ถาวร พอเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งพอกลับเข้าไปดูใหม่ ก็กดเข้าไปไม่ได้แล้ว” 

 ความคาดหวังที่มีต่อ กรมปศุสัตว์ ในหลากหลายประเด็นด้วยกัน ตั้งแต่ที่มีความคาดหวังให้
กรมปศุสัตว์ทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ การลงพื้นที่ไปดำเนินการเพื่อป้องกันการระบาด
ของโรค การเปลี่ยนจากบทบาทของผู้คุมกฎมาเป็นหุ้นส่วนใน การดำเนินงาน ดูแลผู้ประกอบการราย
ใหญ่ และเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดำเนินการที่รวดเร็วตรงกับความต้องการของ
เกษตร เช่น การผสมพันธุ์สัตว์จะมีช่วงเวลาหากเลยช่วงเวลาการผสมพันธุ์สั ตว์ ก็จะไม่ได้ผล มีการ
พัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีความก้าวหน้ากว่าภาคเอกชนหรือเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีพันธุ์ที่มี คุณภาพแต่
ราคาไม่แพง มีการผลิตวัคซีนที่มีความก้าวหน้ากว่าโรคที่เกิดขึ้น และมีปริมาณวัคซีนที่เพียงพอ เมื่อ
เกิดโรคระบาด ควรมีกลยุทธ์ที่มุ ่งเน้น การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเฉพาะประเภทสัตว์  ไม่ได้ 
ดำเนินการในลักษณะภาพรวมซึ่งจะทำให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

นอกจากนี้มีความคาดหวังที่กรมปศุสัตว์ได้มีส่วนสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้ 
เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจและภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตร สร้างภาพลักษณ์ที ่ถู กต้อง 
นำเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการอาชีพเกษตรกรว่าสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เช่นกันกับ
อาชีพอื ่น กิจกรรมต่างๆ ที ่กรมปศุสัตว์ที ่ดำเนินการส่งเสริมนั ้นควรที ่จะตรงกับความต้องการ             
ของเกษตรกรด้วย คาดหวังเกี่ยวกับ การศูนย์หรือช่องทางในการรับเรื ่องราวร้องทุกข์ แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งมีการตอบรับการดำเนินการตามท่ีได้ ร้องเรียนด้วย 
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คาดหวังว ่ากรมปศุส ัตว ์จะมีศักยภาพในการเจรจาต่อรอง กับต่างประเทศ และเป็น
กระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการของไทย ส่งเสริมการเกิดฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้  เกษตรกรอื่น ได้เข้า
ไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาฟาร์มของตน นอกจากนี้ด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์จึงคาดหวัง ที่กรมปศุสัตว์
จะมีสื่อ ข้อมูล งานวิจัยที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการอีกด้วย  

“กรมปศุสัตว์จะต้องดูแลปศุสัตว์ทุกคนในประเทศไทยให้อยู่รอดได้ในธุรกิจ จะดูแลเฉพาะราย 
ใหญ่หรือรายย่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะมุ่งแต่ออกกฏอย่างเดียวไม่ได้ เช่น การออกกฎว่าด้วยโรคระบาด 
เป็นต้น เมื่อมีโรคระบาดซึ่งบางโรคก็สามารถติดคนได้ ชาวบ้านก็เกิดความกลัว กรมปศุสัตว์ควรช่วยใน
การ หาทางออกให้แก่เกษตรกรและควรมีแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่เกษตรกร ไม่ใช่แค่ตรวจเพียง
อย่างเดียว” 

“ควรพัฒนาในเรื่องของการผลิต ส่งเสริมพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ และควรบริการชาวบ้านให้ทัน 
ต่อระยะเวลาของสัตว์ ประมาณ 14-18 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นอาสาสมัครที่
ผสมพันธุ์เอง ไม่ใช่สัตว์แพทย์จากกรมปศุสัตว์ และพออาสาสมัครมาช่วยทำงานตรงส่วนนี้ก็ทำให้สัตว์
แพทย์ไม่ มีรายได้ ตอนนี้ก็เลยมาไล่จับกุม จึงอยากให้เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
การตรงต่อเวลา และการบริการให้แก่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กหรือฟาร์มใหญ่ต้องบังคับใช้
กฎหมายตัวเดียวกัน” 

“ในปัจจุบันและในอนาคตอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นมาหรือไม่ ในการศึกษา การเลี้ยง 
สัตว์ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา มองว่า การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นทางเลือกของ
เด็กรุ ่น ใหม่ในการประกอบอาชีพ สามารถที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้นได้ ในปัจจุบั นอาชีพ
เกษตรกรลดน้อยลง แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า จึงควรมองว่าทำอย่างไรจะให้การเลี้ยงสัตว์มี
ภาพพจน์ที ่ดี และควรรักษา อำนาจหน้าที่ กติกากฎระเบียบที่กำหนดไว้ เพื ่อความพึงพอใจกับ
ประชาชน” 

“อยากคาดหวังให้กรมปศุสัตว์พัฒนาพันธุ์สัตว์ให้ก้าวหน้าและก้าวไกลกว่าเกษตรกร บางอย่าง
ทางกรมฯ ได้พัฒนาได้ล่าช้ากว่าเกษตรกร และเกษตรกรจะพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าก็ถูกกีดกัน ดังนั้น 
ทางกรมฯ ควรพัฒนาพันธุ์ที่จะมาแจกจ่ายเกษตรกรให้มีความก้าวหน้ามากกว่าที่เกษตรกรมีอยู่” 

“คาดหวังให้นักวิชาการในเรื่องของวัคซีน เรื ่องของการป้องกันโรคต่างๆ ทางกรมฯ ควร
จัดการให้ก้าวหน้ากว่านี้ ควรสรรหาบุคลากรและพัฒนาบุคลากรนำไปสู่จุดๆหนึ่ง อะไรที่ควรคิด
ล่วงหน้า ควรตามโรคในปัจจุบัน ส่วนมากจะตามหลังโรคมากกว่า การส่งเสริมต่างๆ ทางกรมควร
ส่งเสริมตาม ความต้องการของเกษตรกร 
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“ปัจจุบันแนวทางการส่งเสริมที ่กำหนดมาไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ควรมี            
การปรับเปลี่ยน เมื่อมีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ควรนำความรู้ที่ได้มาส่งเสริมและถ่ายทอดใหแ้ก่ 
เกษตรกร” 

“การเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ควรให้ตรงจุด ตอนนี้เข้าไปในเว็บไซต์ของทาง กรมปศุสัตว์ 
ก็ไม่รู้จะไปตรงไหน ประชาชนเข้าถึงไม่ได้จะไปร้องทุกข์ให้ใครฟังก็ไม่ได้ อยากให้เปิดศูนย์เรื่องราวร้อง
ทุกข์ อย่างจริงจัง และมีการตอบรับกลับมาด้วย” 

“คาดหวังว่า ในอนาคตกรมปศุสัตว์จะมีความแข็งแกร่ง มีอำนาจในการต่อรองกับต่างประเทศ 
ในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการของไทย เนื่องจากเรามองประเทศ
ไทย เป็นครัวของโลก ภาคการปศุสัตว์ก็มีส่วนสำคัญในระบบตรงนี้อยู่แล้ว ถ้าสามารถพัฒนาศักยภาพ
ได้จะเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการให้สามารถไปเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ ได้ เปิดโอกาสให้
สินค้าขายออกไปได้ เร็วและง่ายขึ้น สามารถนำรายได้เข้าประเทศได้ดี” 

“อยากให้มีฟาร์มทดลองที่มีมาตรฐาน สำหรับให้เกษตรกรศึกษาดูงานที่ถูกต้อง” “ข้อมูลที่
รวบรวมในการปฏิบัติงาน บางอย่างข้อมูลเป็นภาษาไทย อยากให้มีภาษาอังกฤษด้วย โดยเฉพาะใน
ส่วนของอาเซียนเพื่อให้กรมปศุสัตว์ของต่างประเทศสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้” 

 4.4 นโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อการทำปศุสัตว์ 

  4.4.1 กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้าง
อาชีพวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ นำความรู้จากการอบรมไปสร้าง
อาชีพหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครได้ด้วย 

  4.4.2 แอพพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล (Digital Farmer) แอพพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล 
เป็นแอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรยุคดิจิทัล โดย
ให้บริการ ความรู้ ข่าวสาร ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร 

  4.4.3 โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ รวมทั้งฟ้ืนฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดโควิ 19 

  4.4.4 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
เพิ่มขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ไทย และฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือ
เพิ ่มขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ไทย และส่งเสริมการเลี ้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคที ่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งฟ้ืนฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเกิด
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จากภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลตกต่ำ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรใน
เบื ้องต้นมีเป้าหมายเป็นกลุ ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 40,000 รายในพื้นที ่ทั ่วประเทศเป็น
โครงการที่ให้เกษตรกรกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย 0.01%ต่อปี เช่น การกู้เงิน 1,000,000 บาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี 

5 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 5.1 บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศเนื่องมาจากจำนวน
ประชากรโลกที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 5.2 ด้านสภาพปัญหาของเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์ไทย สรุปได้ว่า 
  5.2.1 ปัญหาส่วนใหญ่คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสตัว์
เนื่องจากการทำปศุสัตว์นั้น ต้นทุนด้านอาหารเป็นปัจจัยหลัก และตัวชี้วัด กำไรขาดทุน 
  5.2.2 ปัญหาด้านพ่อพันธ์แม่พันธุ์ จากต่างประเทศราคาแพง  
  5.2.3 ปัญหาด้านโรคระบาด ที่วัคซีนยังไม่ทั่วถึง 
  5.2.4 ปัญหาด้านความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์  
  5.2.5 ปัญหาด้าน กฎหมายที่ต้องแก้ไขให้เอ้ืออำนวยและส่งเสริมต่อการทำปศุสัตว์มากขึ้น 

 5.3 ด้านความคาดหวังของเกษตรกรทำปศุสัตว์ที่มีต่อภาครัฐ /นโยบายของภาครัฐที่มีต่อการ
ทำปศุสัตว์ 

 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการสื่อสารต่อกลุ่มเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง เช่นเกษตรกรยังทราบถึง
นโยบายของภาครัฐด้านแหล่งเงินทุ่น  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มีจำนวนไม่เพียงพอ โดยเฉลี่ยมีเ จ้าหน้าที่
อาวุโส 1 คนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อำเภอละ 1 คน การทำงานเชิงรุก จึงทำได้ยาก  (ข้อมูลจาก  
กรมปศุสัตว์ มิ.ย. 2559 ) 

 ความสอดคล้องนโยบายของภาครัฐและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรไม่ไปในทิศทาง
เดียวกันส่วนหนึ่งมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และการกระจายข้อมูลข่าวสารควรส่งเสริมและ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  1) กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในดา้น
ค้นคว้างานวิจัย 
  2) ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั ้งสหกรณ์เพื ่อให้การ
สนับสนุนด้าน แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกร 
  3) กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนในด้านการตลาดต่างประเทศ 
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  4) กรมปศุสัตว์เจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด ต่างประเทศ 
  5) รวมกลุ ่มต่าง ๆ ภายในจังหวัดและภูมิภาคเดียวกันเพื ่อสร้างฐานการผลิตที่
เข้มแข็ง รวมถึง การเชื่อมโยงทางด้านข้อมูลกับจังหวัดและภาคอ่ืนๆ  
  6) องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล การเรียนรู้ การพัฒนา การส่งออก 
การนำเข้า และการหารือเรื่องข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน 
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ตรวจแรงงาน กรณีศึกษา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 

 

 
กวินา สุวรรณโมสิ* 

 

   บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในความสำเร็จการ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณีศึกษา: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)            
ในจังหวัดระยอง เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร 7S ซึ ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 
(Strategy), โครงสร้าง (Structure), ระบบ (System), รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) , พนักงาน 
(Staff), ค่านิยมร่วม (Shared Values) และ ทักษะ (Skills) ที ่มีผลต่อความสำเร็จในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัด
ระยอง  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการจัดการองค์กร 7S ตามหลัก ของ McKinsey ที่มีความสัมพันธ์
กับความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านค่านิยมองค์กร , ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ, ด้านทักษะการทำงาน, ด้านกลยุทธ์, ด้านโครงสร้างองค์กร สำหรับการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) นั้นจะต้องมีการเตรียมเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับแผนผังอาคารโรงงาน 
แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร ขั้นตอนการผลิต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ดังนั้นต้องมีการประเมินสมรรถนะของสถานประกอบการ ตามหลักปัจจัย
การจัดการองค์กร 7S ตามหลักของ McKinsey สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เนื่องจากจะทำให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงว่าสถานประกอบการ    
ต้องมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง ซึ่งองค์กรหรือสถานประกอบกิจการโรงงานนั้น ต้องมีค่านิยมที่เป็น
บรรทัดฐานให้พนักงานและผู้บริหารได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติร่วมกันและต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือ
กำหนดทิศทางการดำเนินกิจการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีโครงสร้างที ่ได้ตั ้งขึ ้นตามกระบวนการ              

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี  
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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หรือหน้าที่ของงานโดยมีการรับพนักงานให้เข้ามาทำงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยพนักงานขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารกลยุทธ์การดำเนินงานที่
ชัดเจนในการที่จะกำหนดให้สอดคล้องกับทักษะความรู้ความสามารถ รวมไปถึง ระบบการเรียนรู้การ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

คำสำคัญ: ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  การจัดการภายในองค์กร 7S 
 

1. บทนำ 

 ในส่วนของจังหวัดระยองซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งแรกของประเทศไทยคือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ มากมาย เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมโรงกลั่น
น้ำมัน เป็นต้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้จังหวัดระยองมี
เศรษฐกิจที่มีการเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก โดยแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561–2564 ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ภายใต้กรอบประเด็นการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ โดยที่ได้มีการพัฒนา
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานของการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยาย
ตัวอย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและได้รับ
การยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพนฐานด้านการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการ
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน 

 จะเห็นได้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองจากภาคการผลิตและบริการของ  
อุตสาหกรรมมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อรองรับ การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐก ิจภาคตะว ันออก  (Eastern Economic Corridor Development: EEC ) โดยสำหรับ
ผู้ประกอบการที่กำลังจะขอจัดตั้งโรงงาน สิ่งที่จะต้องรู้คือการขออนุญาติตั้งโรงงาน และขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการตามข้อกำหนดของกฎหมาย  ซึ่งพ.ร.บ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ได้มีการยกเลิก
อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4 ) ซึ่งผู้ประกอบการทั่วไป ไม่ต้องต่ออายุ ใบ รง.4  อีกต่อไป
จากเดิมผู้ประกอบกิจการต้องมีการต่ออายุใบ รง.4 ทุก ๆ 5 ปี  โดยเมื่อมีการยกเลิกระบบการต่ออายุ
ใบ รง.4 แล้ว จะเปลี่ยนหลักการให้ผู ้ประกอบการโรงงานเป็นฝ่ายรับรองตนเองซึ่งผู ้ประกอบการ
จะต้องมีการแสดงข้อมูลและมีการจัดเตรียมระบบในด้านต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
ภายในสถานประกอบการ เพื่อรับรองตนเองว่าประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย และมีการกำกับ
ดูแลด้านความปลอดภัย โดยมีการคำนึงถึงชุมชนและสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั ่งยืน                
ส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) คือ ใบอนุญาตที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้
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สำหรับโรงงานประเภท 3 ที่ได้รับอนุญาตให้ตั ้งโรงงานได้ ซึ ่งเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักร มากกว่า                
75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 75 คน โดยการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) นั้น
มีความจำเป็นและมีความเข้มงวดที่จะต้องมีการควบคุม กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร 7S ซึ ่งประกอบไปด้วย กลยุทธ์ (Strategy), 
โครงสร ้าง (Structure), ระบบ (System), ร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการ (Style), พนักงาน (Staff) ,                  
ค่านิยมร่วม (Shared Values) และ ทักษะ (Skills) ที่มีผลต่อความสำเร็จในการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4)  สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง    

3. สมมติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร 7S ซึ ่งประกอบไปด้วย กลยุทธ์ (Strategy), โครงสร้าง 
(Structure), ระบบ (System), รูปแบบการบริหารจัดการ (Style), พนักงาน (Staff), ค่านิยมร่วม (Shared 
Values) และ ทักษะ (Skills) มีผลต่อความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( รง.4) 
สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง   

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ผู้วิจัยศึกษาหาปัจจัยการ
จัดการองค์กร โดยได้มีการศึกษา แนวคิดทฤษฏี 7S ของ McKinsey และแนวคิดทฤษฎีวงจร            
การบริหารงานคุณภาพ ( PDCA ) รวมทั้งแนวคิดจากนักวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ความ
เหมาะสมระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และ ผสมผสานกับเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัย
ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จการดำเนินงาน และได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในความสำเร็จการได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ( รง.4) กรณีศึกษา: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง 

 4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยการใช้
แบบสอบถามเพื ่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง  ๆ โดยมีกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน             
400 โรงงาน (Taro Yamane, 1973) จากประชากรโรงงานทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดระยอง 2 ,896 
โรงงาน (ที ่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2563) โดยใช้วิธีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
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 4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการทางานวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563–
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563–พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 7S ของ McKinsey   

 Higgins (1995) ได้มีการกล่าวถึง องค์ประกอบที่สำคัญ ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นมี 
7 ประการ ตามแนวคิด 7S ของ McKinsey เป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในสถานประกอบการ 
หรือองค์กร  ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ ในการวิเคราะห์การบริหารองค์กรที่จะช่วยให้การ
บริหารองค์กรมีศักยภาพการทำงานสูงมากยิ่งขึ ้น ซึ ่ง McKinsey ได้กล่าวว่า ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานขององค์กรต่างๆ หรือการบริหารงานที่ สัมฤทธ์ิผลนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบไปด้วย กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ (Strategy) , โครงสร้าง (Structure), ระบบ
การปฏิบัติงาน (System), รูปแบบการบริหาร (Style), บุคลากร (Staff), ทักษะ ความสามารถ (Skill), 
ค่านิยมร่วม (Shared values) ดังแสดงภาพที่ 1   

Structure
( โครงสร้าง )

Shared values 
( ค่านิยมร่วมกัน )

Systems
(ระบบ)

Style
(รูปแบบ)

Strategy
(กลยุทธ์ )

Skills
(     )

Staff
(       )

 

ภาพที่ 1  แสดงแนวคิดทฤษฎี 7S ของ McKinsey 
       ที่มา: ดัดแปลงจาก Higgins ( 1995) 
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 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัว ของ McKinsey (7S Framework of McKinsey)
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ดังนั้นสภานประกอบการหรือ องค์กรที่
ประสบความสำเร็จได้นั้น จะมีรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวพัน
ระหว่างกันของตัวแปรทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้  

     1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการนำกลยุทธ์การบริหาร
จัดการต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานองค์กรอุตสาหกรรม ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องคำนึงถึงความ
เหมาะสม ในการเลือกใช้กลยุทธ์การบริหารงานให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรนั้นๆ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ  

  2. โครงสร ้าง (Structure) เป ็นการวางโครงสร ้างขององค ์กรท ี ่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ขนาดของการควบคุม โดยการรวมอำนาจ 
การกระจายอำนาจของผู้บริหาร  ซึ่งโครงสร้างขององค์กรมีอยู่หลายแบบ เช่น โครงสร้างตามหน้าที่ 
ตามผลิตภัณฑ์  ตามลูกค้า  เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดวางโครงสร้างองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบ
ขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงาน จะต้องมีการคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการ คือ การออกแบบงาน , การกระจายอำนาจในการทำงาน, การทำงานเป็นทีม, 
ผู้จัดการจะต้องมีการขยายการควบคุมในการทำงาน และการให้มีส่วนร่วมในการทำงาน   

  3. ระบบ (System) ระบบเป็นการวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์กรในทุก ๆ เรื่อง 
ทั้งเรื่องระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบ
งบประมาณ ระบบการควบคุม ระบบการจัดซื้อ ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบใน
การฝึกอบรม ตลอดจนระบบในการจ่ายผลตอบแทน โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
องค์กร หากองค์กรมีระบบงานที่ดีก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
โดยระบบนั้นยังรวมไปถึง ระบบงานที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและไม่กระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร    

  4. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการถือเป็นหน้าที่
ของผู้นำที่ต้องมีรูปแบบภาวะผู้นำที่เหมาะสม ซึ่งภาวะผู้นำองค์กรนั้น มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร 
ซึ่งองค์กรนั้นจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ใน
การเลือกรูปแบบการบริหารงานให้เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ รูปแบบหรือสไตล์ในการทำงานของ
ผู้บริหารนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงแล้ว จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึก
คิดของพนักงานภายในองค์กรมากกว่าคำพูดของผู้บริหาร ซึ่งถ้าหากผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความสามารถในการจูงใจ เป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดี ซึ่งสไตล์เหล่านี้จะเป็นผลในการ
สร้างขวัญกาลังใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง โดยรูปแบบการบริหารจัดการยังรวม
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ไปถึงการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เป็น
ต้น  

  5. พนักงาน (Staff) คือ บุคลากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กร 
ดำเนินงานได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา ที่เป็นประโยชน์ จน
ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับ องค์กร ซึ่ง
ลักษณะของบุคลากรในองค์กรนวัตกรรมควรมีดังนี้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ และแรงจูงใจ    
โดยที่บุคลากรขององค์กรจะต้องได้รับการ ฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมทักษะองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ ให้มีความ
เชี่ยวชาญ ในการแก้ปัญหา ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งงานหรือกิจกรรมขององค์กรที่เกิดจากแผนกล
ยุทธ์ขององค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังนั้นองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่เข้ามาทำหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ ที ่เข้ามาทำหน้าที ่การ
ปฏิบัติงานนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะและมีแรงจูงใจในการ
ทำงาน ซึ่งจะทำให้งานนั้นเกิดผลสำเร็จลงได้ หลักที่สาคัญคือการจัดคนภายในองค์กรให้เหมาะสมกับ
งาน เช่น คนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ควรที่จะให้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คนที่มีความรู้
ทางด้านการตลาดควรให้ทำงานด้านการตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นจุดแข็งขององค์กรและทาให้การ
ทำงานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. ค่านิยมร่วม (Shared Values) คือค่านิยมขององค์กรเป็นแนวความคิดและการ
ทำงานอันจะนำไปสู่ผลประกอบการที่เป็นเลิศและสร้างสรรค์ความสุขให้บังเกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วยให้พนักงานเกิดความรักสามัคคี ผูกพันกับองค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมให้
พนักงานในองค์กรเกิด รัก สามัคคี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน      

  7. ทักษะ (Skill)  คือ  ทักษะด้านความรู้ตามทฤษฏีแล้ว จะเป็นทักษะทางเทคนิค 
ทักษะด้านความรู้ความสามารถในด้านอาชีพ แต่เป็นทักษะที่จับต้องได้ เราได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานที่
โรงเรียน ซึ่งช่วยให้ได้มาซึ่งความรู้เพิ่มเติม ทักษะด้านความรู้จะถูกสร้างขึ้นในการฝึกอบรม ได้มาใน
ระหว่างการศึกษาหรือประสบการณ์ภาคปฏิบัติและเพิ่มขึ้นด้วยประสบการณ์วิชาชีพ องค์กรที่มุ่งเน้น
ความสำเร็จ จะต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง
คุณลักษณะด้านทักษะ ของการดำเนินงานขององค์กร จะประกอบไปด้วย การให้ความสำคัญกับการ
จัดการความรู้  การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการจัดการความรู้จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร 

 5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ วงจรสู่ความสำเร็จ PDCA   

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2543) ได้มีการนำ การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร
คุณภาพ (PDCA) ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
การวางแผน (Plan) การดำเนินการตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข 
(Act) แสดงได้ดังภาพที่ 2   
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ภาพที่ 2 แสดงวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ที่มา: (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2543) 

 จากภาพที่ 2 ซึ ่งเป็นแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) สามารถนำแนวคิดนี ้มาใช้ในการวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแนวคิดการบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ  
จัดเป็นกิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที ่ประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ                     
การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแก้ไข โดยการวางแผน การนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ ตรวจสอบ
ผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  1. การวางแผน  (Plan)  คือขั้นตอนการวางแผนก่อนที่เริมปฎิบัติงานจริง กำหนด
ลำดับความสำคัญของงาน และครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือ
ปฎิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยในขั้นตอนนี้พนักงานทุกคนในองค์กรต้อง
รับทราบและเป็นที่เข้าใจตรงกัน เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่จะส่งผลช่วยให้การ
ทำงานในขั้นตอนถัดไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้การ
วางแผนสามารถช่วยให้เราคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดและป้องการสูญเสียทาง
ธุรกิจทั้งด้านบุคลากร เงินทุน และ เวลาได้อีกด้วย 

  2. การปฎิบัติ (Do) เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบแล้ว ในขั้นตอนถัดไป
นั่นก็คือการลงมือทำหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและให้มี
ความต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฎิบัตินี้เราควรศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานนั้น ๆ ด้วย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฎิบัติงานเราควรเก็บข้อมูลที่
สำคัญ หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพ่ือประโยชน์ในการทำงานขั้นตอนต่อไป 

 3. การตรวจสอบ (Check) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบว่าหลังจากนำแผนที่วางไว้ไปปฎิบัติจริง 
แล้วเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ 
เราต้องรู้ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและจำนวนบ่อยครั้งแค่ไหน การตรวจสอบการทำงานควรจะมี

http://3.bp.blogspot.com/-wGLiVzTOF8s/UG5nDFx2pmI/AAAAAAAAAMA/iIicASJnGqI/s1600/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E70.tif
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การจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น สมุดบันทึกการตรวจ เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น เพื่อให้ง่ายในการปรับปรุง และแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
เป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการดำเนินการการปรับปรุงแก้ไข   

 4. การปฏิบัติการแก้ไข (Action) เป็นกระบวนการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยขั้นตอนนี้
เป็นการนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบมาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิม
เกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการทำงานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมี
วิธีในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้การดำเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ
ที่ดีกว่าเดิม 

 5.3  สาระสำคัญพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้ การควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
โรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งมีสาระท่ีสำคัญดังนี้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563) 

 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน” ในมาตรา 5  แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ โรงงาน “ หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม ตั้งแต่
ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดใน
กฎกระทรวง  

 “ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การนำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั ้งใน
อาคารสถานที่ หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการโรงงาน หรือนำคนงานมาประกอบกิจการโรงงาน
ในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องจักร  

 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจแต่งตั ้งพนักงานเจ้าหน้าที ่กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่น กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้การออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคำนึงถึงประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานก็ได้ 

 มาตรา 9 ในกรณีที่บทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบโรงงาน
หรือเครื่องจักร หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อาจกำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดำเนินการและ
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จัดทำรายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีที ่บทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัตินี้
กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการและได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรองจากผู้อนุญาตการขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการตรวจสอบ 
กำหนดเวลาในการตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานและกำหนดระยะเวลา
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการให้คำรับรอง รวมทั้งการ
กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา 17 โรงงานใดที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หากภายหลังปรากฏ
ว่าใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมลดลงต่ากว่าห้าสิบแรงม้าหรือจำนวนคนงานลดลงต่ำกว่าห้าสิบคนให้ถือว่า
โรงงานนั้นยังเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน 

 มาตรา 18/1 การขยายโรงงานตามมาตรา 18 เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต ได้แก่ (1) เพื่อให้มีการบำบัดมลพิษหรือเพื่อให้การบำบัดมลพิษเดิมมี
ประสิทธิภาพที่ดียิ ่งขึ ้น (2) เพื่อให้มีมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ (3) เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่เป็นเครื่องต้นกำลังให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อให้ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมลดลง (4) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 มาตรา 28/1 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงาน
จำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวกที่ 2 แล้วแต่กรณี ให้แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้ดำเนินการตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้ สำหรับการประกอบกิจการโรงงานจาพวกดังกล่าวขั้นตอนการขอ
อนุญาตโรงงานจําพวกที่ 3 ที่จะตั้งใหม/ขยายโรงงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงาน จำพวกที่ 3 ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (ร.ง.4) จะต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ก่อนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) ต่อหน่วยงานผู้อนุญาตในท้องที่ที่จะตั้ง
โรงงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เรียบร้อยก่อนการอนุญาต            
ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 35 วัน 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (แบบ ร.ง.3) พร้อม
เอกสารประกอบคำขอและเอกสารผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภานที่ตั้งโรงงานภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
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แล้วพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้องจะไม่รับคำขอ จะแนะนำให้ผู ้ประกอบการทราบและกลับไปเตรียม
เอกสารให้ครบถ้วนก่อนและมายื่นใหม่ในภายหลัง  

 กรณีผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
และข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรองแทนการการปฎิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที ่ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริง
และจัดทำรายงานรับรองแทนการการปฎิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 จะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบคำขอ  

 ขั ้นตอนที ่ 3 เจ้าหน้าที ่พิจารณาเอกสาร/ตรวจสอบข้อเท็จจริงของทำเลที ่ต ั ้งโรงงาน                    
การประกอบกิจการ กระบวนการผลิต การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ และการบำบัดมลพิษต่าง  ๆ 
พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

 ขั้นตอนที่ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม       
 

 6. กรอบแนวคิดการวจิัย 

 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางใน
การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลและ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ ปัจจัย
ด้านการจัดการภายในองค์กร ซึ่งทางผู้วิจัยได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลและกรอบแนวคิดของ Higgins 
(1995) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการองค์กรนั้นมีปัจจัยที่สำคัญต่างๆที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี 
7S ของ McKinsey ที่สามารถนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายในองค์กรและ
กรอบแนวคิดและทฤษฎีวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของ Deming ซึ่งประกอบไปด้วย              
ด้านการวางแผน (Plan) , ด้านการปฎิบัติ (Do), ด้านการตรวจสอบ (Check), ด้านการพัฒนาปรับปรุง 
(Action) เพ่ือหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) กรณีศึกษา: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง 
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 7. ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือ
สังเคราะห์ให้ได้ตัวแปรงานวิจัย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey 
Research) ใช้แบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่าง โดยผู ้ตอบแบบสอบถามซึ ่งประกอบไปด้วย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณในการตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ทำการสำรวจ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 โรงงาน ( Taro Yamane, 1973 ) จาก
ประชากรโรงงานทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดระยอง 2,896 โรงงาน (ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2563)  
ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  
ศึกษาข้อมูลทั ่วไป ในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที

เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว 
ได้แก่ งานวิจัย สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ หนังสือ วารสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ทำการวิจัย   
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ขั้นตอนที่ 2 
 ศึกษาปัจจัยการจัดการองค์กร โดยเป็นการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ทราบถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร  โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ 
งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ทำการวิจัย   

ขั้นตอนที่ 3 
 ศึกษาปัจจัยแนวคิดเก่ียวกับความสำเร็จการดำเนินงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(รง.4) โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร  ตลอดจน 
สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ทำการวิจัย   

 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล โดยใช้สถิต ิ เช ิงบรรยาย ซึ ่งได้แก่ ค่าร ้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาณ 
ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)   

8.  ผลการวิจัย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
โดยได้มีการจัดลำดับการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

8.1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการจากแบบสอบถาม  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการจากการตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงงาน จำนวนร้อยละ (n=400) 

 

 

รายการ โรงงานที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
ทำเลที่ตั้งโรงงานในจังหวัด
ระยอง    
   อำเภอเมือง        
   อำเภอปลวกแดง   
   อำเภอแกลง  
   อ่ืน ๆ     

 
256 
109 
23 
12 

 
64 

27.2 
5.8 
3 
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ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงงาน จำนวนร้อยละ (n=400) (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานที่อยู่ในจังหวัดระยอง จำนวน 400 แห่ง พบว่าส่วน
ใหญ่ อยู่ในอำเภอเมือง จำนวน 256 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 64 อำเภอปลวกแดง จำนวน 109 แห่ง               
คิดเป็น ร้อยละ 27.3 อำเภอแกลง จำนวน 23 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 5.8  และอยู่ในอำเภออื่น ๆ 
จำนวน 12 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 3 โดยระยะเวลาดำเนินธุรกิจพบว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาการดำเนิน
ธุรกิจอยู่ในช่วงระหว่าง 11-15 ปี  จำนวน 200 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 มูลค่าเงินลงทุนพบว่าส่วนใหญ่
มีมูลค่าเงินลงทุนอยู่ในช่วงระหว่าง 5–200 ล้านบาท จำนวน 279 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.8 โดย

รายการ โรงงานที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ 
     1- 5 ป ี
     6- 10 ป ี
     11- 15 ปี 
     16 ปีขึ้นไป 

 
22 
100 
200 
78 

 
5.5 
25 
50 

19.5 
มูลค่าเงินลงทุน 
      น้อยกว่า 20 ล้านบาท 
      20 – 50  ล้านบาท          
      51 – 200  ล้านบาท 
      200  ล้านบาทข้ึนไป 

 
11 
58 
279 
52 

 
2.7 
14.5 
69.8 
13 

จำนวนพนักงาน 
      1-50 คน 
      51-100 คน 
      101-200 คน 
      201 คน ขึ้นไป 
 

 
9 
30 
272 
89 

 
2.2 
7.5 
68 

22.3 

ลักษณะภาคธุรกิจของโรงงาน 
     ภาคการผลิต 
     ภาคการบริการ 
     ภาคการค้า – ค้าปลีก 
     ภาคการค้า – ค้าส่ง 

 
324 
76 
- 
- 

 
81 

                 19 
- 
- 
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จำนวนพนักงานพบว่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 101-200 คน  จำนวน 272 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68  และ
ลักษณะภาคธุรกิจของโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต จำนวน 324 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81   
 

8.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการองค์กรตามหลัก 7 S ของ McKinsey ที่มีผลต่อ
ความสำเร็จการดำเนินงานออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

  8.2.1 ด้านกลยุทธ์ โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร อย่างชัดเจน (2) มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (3) องค์กรมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายการ
ดำเนินงานไปยังพนักงานอย่างชัดเจน 

  8.2.2 ด้านโครงสร้าง โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีโครง สร้างการ
ทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนมีประสิทธิภาพ (2) มีการกระจายอำนาจให้พนักงานมีอำนาจเพียงพอในการ
ตัดสินใจเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ (3) มีขอบเขตของงานที่รับผิดชอบมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร 

  8.2.3 ด้านระบบ โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีระบบการปฏิบัติงานที่ไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ (2) มีระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) มีกระบวนการและลำดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบที่ต่อเนื่อง
สอดคล้องประสานกันทุกระดับ 

  8.2.4 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม               
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 
อันดับแรก ได้แก่ (1) มีรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (2) มีรูปแบบการทำงานที่มีความ
คล่องตัว สามารถตรวจสอบได้ (3) มีการทบทวนและปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน                     
เป็นประจำทุกป ี

  8.2.5 ด้านพนักงาน โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสามารถท่ีจะปฏิบัติงานทดแทนกันได้เป็นอย่างดี (2) มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม
กับปริมาณงาน และได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี (3) มีทัศนคติ ที่ดีกับองค์กร และมีความสามารถใน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
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  8.2.6 ด้านค่านิยมร่วม โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีวิ สัยทัศน์ของ
องค์กรร่วมกัน (2) มีค่านิยมร่วมกัน (3) มีคำขวัญหรือสโลแกนเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปปฏิบัติ 

  8.2.7 ด้านทักษะ โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที ่มีค่าเฉลี ่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีทักษ ะ ความรู้ 
ความสามารถ ที่จะแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ได้รับการพัฒนาความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน  
เป็นต้น (3) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 8.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

  8.3.1 ด้านการวางแผน โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) หน่วยงานราชการ มี
การวางระบบสารสนเทศเพื ่อการประกันคุณภาพและสามารถเชื ่อมโยงการทำงานร่วมกันได้             
(2) หน่วยงานราชการ มีการประชาสัมพันธ์ และชี ้แจงรายละเอียดขั ้นตอนการดำเนินงาน ให้
ผู้ประกอบการได้ชัดเจน (3) หน่วยงานราชการมีระบบการประกันคุณภาพการดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 

  8.3.2 ด้านการปฏิบัติ โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู ่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) บุคลากรหน่วยงานราชการ 
สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลต่างๆ แก่ องค์กรที่ขออนุญาตโรงงานได้ (2) หน่วยงานราชการ            
มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้สำหรับการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธ ิภ าพ                      
(3) หน่วยงานราชการ มีการอำนวยความสะดวก และจัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน 

  8.3.4 ด้านการตรวจสอบ โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) หน่วยงานราชการ มีระบบการตรวจสอบ ของการติดตามการดำเนินงาน ขั้นตอนต่าง  ๆ ได้ 
(2) หน่วยงานราชการ มีการนำเอาระบบสารสนเทศ มาใช้ในช่องทางของการตรวจสอบผล                
การดำเนินงานได้ (3) หน่วยงานราชการ มีระบบการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการพิจารณาแล้ว
พบว่า เอกสารไม่สมบูรณ์ 
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  8.3.4 ด้านการพัฒนาปรับปรุง โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) หน่วยงานราชการ มีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสามารถ พัฒนาการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพตัวเองได้ตลอดเวลา (2) 
หน่วยงานราชการ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทำงานจากลูกค้า (3) หน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้
พนักงานได้มีการติดตามและมีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

 8.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการภายใน
องค์กร 7 S ตามหลักของ McKinsey ที่มีผลต่อปัจจัยความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ( รง.4) สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง  

 ผลการทดสอบสมมุต ิฐานด้วยว ิธ ีการว ิ เคราะห ์ความถดถอยเช ิงพห ูค ูณ ( Multiple 
Regression Analysis ) พบว่าปัจจัยด้านการจัดการภายในองค์กร 7S ในกลุ่มตัวแปร (อิสระ) 5 ตัว 
ประกอบไปด้วย 1) ค่านิยมองค์กร 2) รูปแบบการบริหารจัดการ  3) ทักษะการทำงาน 4) กลยุทธ์                  
5) โครงสร้าง มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( รง.4) สำหรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05  

 8.5  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562  

  8.5.1 ขอบเขตความหมายของโรงงานและการจัดตั้งโรงงาน   
  จากการพิจารณา พ.ร.บ โรงงาน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต
และความหมายของ “โรงงาน” จากเดิมที่มีการกำหนด ว่า โรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ
ยานพาหนะใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้
คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปซึ่งใน พ.ร.บ โรงงาน (ฉบับที่ 2) ได้มีการนิยาม โรงงาน หมายถึง อาคาร 
สถานที่ หรือยานพาหนะใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้า
ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการโรงงาน ซึ่ง
ทำให้ ผู้ประกอบการโรงงานขนาดเล็ก SME ที่มีเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า หรือคนงานไม่ถึง  50 คน 
ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงาน  ซึ่งเป็นผลดีต่อโรงงานขนาดเล็ก SME ที่มีเป็นจำนวนมากในจังหวัด
ระยอง  โดยที่ใน จังหวัดระยองมี โรงงานขนาดเล็ก SME ที่มีคนงานน้อยกว่า 50 คน ประมาณ 2,329 
แห่ง (ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 2563)  และมีการแก้ไขนิยามคำว่า “การจัดตั้งโรงงาน” จาก
เดิมที่หมายถึง ตั้งแต่ข้ันตอนการก่อสร้างอาคารโรงงาน ให้เหลือเพียงความหมายว่า การนำเครื่องจักร
สำหรับการประกอบกิจการโรงงานเข้ามาติดตั้ง หรือการนำคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณีที่
ไม่มีการใช้เครื่องจักร  จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร
โรงงานได้โดยที่ยังไม่ต้อง รอให้ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน  ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถสร้าง
อาคารโดยที่ยังไม่ได้มีการนำเครื่องจักรหรือคนงานเข้ามาในอาคาร จะถือว่ายังไม่ได้จัดตั้งโรงงาน    



กวินา สุวรรณโมสิ 
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  8.5.2 การยกเลิกอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  ซึ่งผู้ประกอบการทั่วไป ก็ไม่ต้องต่ออายุ ใบ รง.4 อีกต่อไป ซึ่งจากเดิมผู้ประกอบ
กิจการต้องมีการต่ออายุใบ รง.4  ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งทำให้ผู้ประกอบกิจการสามารถทำธุรกิจได้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งการยกเลิกอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ จะส่งผลให้ไม่ต้องมีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ เนื่องจากการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เป็นขั้นตอนหนึ่งสำหรับให้เจ้าหน้าที่ได้
ทำการตรวจสอบสภาพโรงงานและเป็นมาตรการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการต้องทำการปรับปรุงแก้ไข
โรงงานที่ประกอบกิจการมาระยะหนึ่งแล้วให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะต้องนำเอาเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบความเดือดร้อนจากโรงงานมาพิจารณาประกอบการต่ออายุใบอนุญาต
หรือการกำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้โรงงานต้องปฏิบัติตามด้วย  

  8.5.3 ผู้ตรวจสอบเอกชน 
  จากการพิจารณา พ.ร.บ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ได้มีการกำหนดทางเลือกให้
ผู้ประกอบการสามารถจัดหา ผู้ตรวจสอบเอกชนที่จะมาตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ตรวจสอบเอกชนนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรับรองจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกและสามารถประหยัดเวลาในการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่พบว่าปัจจัยรูปแบบ
การบริหารจัดการนั้นมีความสำคัญในการดำเนินงานมากที่สุด ซึ่งถ้าผู้ประกอบการ มีการบริหาร
จัดการในด้านต่างๆ ที่ดี ทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถที่จะพิจารณาการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
(รง.4) ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน   
 
 8.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562   

 จากประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่ อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน โดยให้ใช้บังคับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในท้องที ่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน ที่สำคัญมีดังนี้ 

 (1) ที่ดินประเภท พ. ที่กำหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม                
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
ระดับประเทศและนานาชาติ (2) ที่ดินประเภท ม. ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน
เมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนเมือง รองรับการขยายตัวของศูนย์กลางพาณิชยกรรม
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หลักและศูนย์กลางหลักระดับอำเภอ รองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และบริการขั้น
พื้นฐาน (3) ที่ดินประเภท ขอ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (4) ที่ดินประเภท อ. ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพัฒนาอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับพื้นที่ต่อเนื่องจากเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสา
หรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และ
คลังสินค้า (5) ที่ดินประเภท สก. ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งอาหารของพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร
และสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ (6) ที่ดินประเภท ชบ. ที่กำหนดไว้เป็นสีเหลืองอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชนชนบทมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งจากประกาศดังกล่าว ทำให้ผังการใช้ที่ดินใน
จังหวัดระยอง มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง และพื้นที่ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์
ที่ดินภายหลังบังคับใช้ผังเมือง EEC ซึ่งพบว่า มีพ้ืนที่ตำบลทุ่งควายกิน และพ้ืนที่ตำบลคลองปูน อำเภอ
แกลง ที่จังหวัดระยองนั้นทำให้ ที่ดินสำหรับส่งเสริมเกษตรกรรม (สก.) ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่ดิน
ประเภทชุมชนชนบท (ชบ.) ซึ่งได้มีข้อกำหนดสำหรับห้ามประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพียง              
8 ประเภทโครงการ นอกเหนือจากนี้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทั้งสิ้น ซึ่งเดิมตำบลทุ่งควายกิน 
ส่วนใหญ่เป็นที่ดินสีเขียวหรือที่ดินสำหรับเกษตรกรรม คือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เดิม
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 มีข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการโรงงานทุกจำพวกว่าด้วยกฎหมายโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่
กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี ้ ซึ ่งอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานได้                    
54 ประเภท ซึ่งไม่มีการอนุญาตโรงงานลำดับที่ 88 (โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า) โรงงานลำดับที่ 89 
(โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ) โรงงานลำดับที่ 101(โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม) โรงงาน
ลำดับที ่ 105 (โรงงานคัดแยกหรือฝังกลบขยะ) และโรงงานลำดับที ่ 106 (โรงงานรีไซเคิลขยะ)  
ภายหลังมีการบังคับใช้ผัง EEC พื้นที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่ดินสีเหลืองอ่อนหรือที่ดินประเภท
ชุมชนชนบท  รวมถึงการกำหนดให้ที่ดินประเภทพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินซึ่ง
เอกชนเป็นเจ้าของให้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับที่ดินประเภทชุมชนชนบท ซึ่งมีข้อกำหนดข้อห้าม
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 8 ประเภทโครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ นอกเหนือจากนี้สามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ทั้งสิ้น ซึ่งไม่ได้มีข้อห้าม สำหรับการจัดตั้งโรงงาน ลำดับที่ 88 (โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า) 
โรงงานลำดับที่ 89 (โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ) โรงงานลำดับที่ 101(โรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวม) โรงงานลำดับที่ 105 (โรงงานคัดแยกหรือฝังกลบขยะ) และโรงงานลำดับที่ 106 (โรงงาน
รีไซเคิลขยะ)   



กวินา สุวรรณโมสิ 
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9. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 9.1 การอภิปรายผล 

 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) กรณีศึกษา: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง สามารถ
อภิปรายผล  การวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการภายใน
องค์กร 7S ของ McKinsey  ในด้านรูปแบบการบริหารจัดการนั้น เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก 
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากกว่าด้านอื่น  ๆ โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีรูปแบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (2) มีรูปแบบการทำงานที่มีความคล่องตัว สามารถตรวจสอบได้ (3) มี
การทบทวนและปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการที่มีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ดี ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ และการบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตที ่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง ส่งผลในความสำเร็จการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) สอดคล้องกับ Gibbons (1997) ซึ่งได้ให้ความหมายของคำ
ว่า การจัดการ สมัยใหม่ หมายถึง การนำแนวคิดใหม่เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นใน
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รูปแบบการบริการ รวมไปถึง รูปแบบการ
บริหารจัดการ การดำเนินงานระบบและกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด และ
ยังสอดคล้องกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2563) ที่ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การ
พ ัฒนาจ ังหว ัด ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมท ี ่ เป ็นม ิตรและบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 1) สนับสนุน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการ
ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) เสริมสร้างทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามารถ ระบบ
การเรียนรู ้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 3) สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ในทุกภาคส่วน 4) ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการการ
ป้องกันการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาตามผังเมืองรวมโดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน 5) สนับสนุน
การบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายจากต้นทาง รวมทั้งมีระบบการจัดการที่ถูกต้อง  และจาก
ผลการศึกาพบว่า ด้านปัจจัยการจัดการองค์กร 7S ตามหลัก ของ McKinsey ในส่วนของ ค่านิยม
องค์กร, รูปแบบการบริหารจัดการ , ทักษะการทำงาน, กลยุทธ์, โครงสร้างองค์กร มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ในจังหวัดระยอง และผลจากการวิเคราะห์ เนื ้อหา (Content Analysis) ของข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
พบว่าผู้ประกอบการโรงงานขนาดเล็ก SME ที่มีเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า หรือคนงานไม่ถึง 50 คน 
ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงาน ซึ่งพนักงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ Higgins (1995) ที ่ได้กล่าวว่า องค์กรที ่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่องค์กรที ่มีจำนวน
พนักงานมากมาย แต่เป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
คิดค้นผล ิตภัณฑ์ใหม่ ท ี ่ เป ็นประโยชน์ จนทำให้องค์กรประสบผลสำเร ็จ และการประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ทำให้ปัจจัยทำเลที่ตั้งมีส่วนสำคัญที่ทำให้
ประโยชน์ของการใช้ที่ดินนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ สอดคล้องกับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552)    
ที่ได้กล่าวว่า การเลือกทำเลที่ตั ้ง เป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive  Advantage)       
ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ของธุรกิจ ทำเลที่ตั ้งที่เหมาะสมช่วยให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจต่ำ ทั้งต้นทุนทางตรงและ
ทางอ้อม ตลอดจนที่ตั้งที่เหมาะสมช่วยดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจ  

 9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในความสำเร็จการได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณีศึกษา: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง 
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

  9.2.1 ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 7S ของ McKinsey จากผลการศึกษา
ความคิดเห็นจากแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) นั้นมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง พ.ร.บ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ได้มีการนิยาม โรงงาน หมายถึง อาคาร 
สถานที่ หรือยานพาหนะใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้า
ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ซึ่ง
ทำให้ ผู้ประกอบการโรงงานขนาดเล็ก SME ที่มีเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า หรือคนงานไม่ถึง 50 คน 
ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมโรงงาน  และ ได้มีการยกเลิกอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) ซึ่ง
ผู้ประกอบการทั่วไป ไม่ต้องต่ออายุ ใบ รง.4  อีกต่อไป ซึ่งจากเดิมผู้ประกอบกิจการต้องมีการต่ออายุ
ใบ รง.4 ทุก ๆ 5 ปี  โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( รง.4)  คือใบอนุญาตที่ทางกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมออกให้สำหรับโรงงานประเภทที่ 3 ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานได้ โดยเป็นโรงงานที่มี
เครื่องจักร มากกว่า 75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 75 คน โดยที่คงมีความจำเป็นที่จะต้องมี
การควบคุม กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เพราะต้องมีการคำนึงถึงชุมชน สังคม ว่าจะได้รับ
ผลกระทบในเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ซึ่งเมื่อเลิกระบบการต่ออายุใบ รง.4 แล้ว 
จะเปลี่ยนหลักการให้ผู้ประกอบการโรงงานเป็นฝ่ายรับรองตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูล
เพื่อรับรองตนเองว่าประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการกำกับดูแล 
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ตรวจสอบเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที ่ตรวจโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไปทำการตรวจภายหลังและเป็นผู ้ร ับรอง
ข้อเท็จจริงความถูกต้องอีกขั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรับรองเท็จ  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการกำกับดูแล
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โดยรัฐ เป็นการกำกับดูแลตนเอง ดังนั้นผู้ประกอบการ ต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยต้องมีการวางแผน บริหารจัดการ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงาน ตรวจสอบปัจจัยภายใน ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย
จัดเพิ่มหรือลดหน่วยงานที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงใช้ในการกำหนดวิธีที่ดีที่สุดที่
จะใช้กลยุทธ์นำเสนอ เป็นการปรับกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับการนำแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิดกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชน     

  9.2.2 ความสำเร็จการดำเนินงาน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการตรวจสอบ 
(Check)   นั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) นั้นมี
การเตรียมเอกสารจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และต้องมีการประเมินการ
ทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หรือมีเรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผน หรือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล มีเอกสารอะไรที่ต้องการเพ่ิมเติม  ซึ่งการตรวจสอบนี้จะทำ
ให้การดำเนินการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ การตรวจสอบการ
ทำงานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น สมุดบันทึกการตรวจ เอกสารการตรวจสอบ  
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   

  9.2.3 จากผลการศึกษาพบว่าด้านปัจจัยการจัดการองค์กร 7S ตามหลัก ของ 
McKinsey ในส่วนของ ค่านิยมองค์กร , รูปแบบการบริหารจัดการ ,  ทักษะการทำงาน, กลยุทธ์, 
โครงสร้างองค์กร  มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) สำหรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง สำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4)     โดยจะต้องมีการเตรียมเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับ แผนผังอาคารโรงงาน แผนผังแสดง
การติดตั ้งเครื ่องจักร ขั ้นตอนการผลิต รวมถึงการประเมินความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ดังนั้นต้องมีการประเมินสมรรถนะของสถานประกอบการ ตามหลักปัจจัยการ
จัดการองค์กร 7S     ตามหลัก ของ McKinsey สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ( รง.4)  เนื่องจากจะทำให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงว่าสถานประกอบการ 
ต้องมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง ซึ่งองค์กรหรือสถานประกอบกิจการโรงงานนั้น ต้องมีค่านิยมที่เป็น
บรรทัดฐานให้พนักงานและผู้บริหารได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติร่วมกันและต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือ
กำหนดทิศทางการดำเนินกิจการอย่างชัดเจน  รวมทั้งมีโครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือ
หน้าที่ของงานโดยมีการรับพนักงานให้เข้ามาทำงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ โดยพนักงานขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารกลยุทธ์การดำเนินงานที่ชัดเจน
ในการที่จะกำหนดให้สอดคล้องกับทักษะความรู้ความสามารถ รวมไปถึง ระบบการเรียนรู้การบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม     

 

 



 
 116        การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี

 

 9.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  9.3.1 สำหรับการศึกษาครั ้งนี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได้นำทฤษฎีการจัดการองค์กร 7S ของ 
McKinsey และแนวคิดความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามหลัก PDCA มาใช้ในการกำหนดตัวแปร
การวิจัย ซึ่งการศึกษาในอนาคต ควรได้มีการนำแนวคิดทฤษฎีด้านอื่น  ๆ มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ตัว
แปรงานวิจัยที่มีความหลากหลายและทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

  9.3.2 ควรได้มีการนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการในความสำเร็จการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณีศึกษา: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัด
ระยอง ไปศึกษาและทำการวิจัยเพิ ่มเติมในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเขตอุตสาหกรรมอื ่น  ๆ            
ตามสภาพความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งนั้น ๆ  

  9.3.3 จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้มีการใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานประกอบการ โดยมี
การกำหนดลักษณะของธุรกิจเป็น การผลิต การบริการ การค้าปลีก และ การค้าส่ง ซึ่งการศึกษา          
ในอนาคต ควรได้มีการใช้กลุ่มตัวอย่าง ที่มีการกำหนดลักษณะของธุรกิจ ที่มีการกำหนดแบ่งเป็น
ประเภทของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร  ยานยนต์  สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เป็นต้น เพื ่อให้สอดคล้องกับกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที ่ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ในการนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

  9.3.4 สำหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่มีการใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม สำหรับเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ซึ่งการศึกษาในอนาคต ควรได้มีการศึกษาแบบเชิง
คุณภาพ เพื่อที่ได้นำผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ให้ผลงานวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

  9.3.5 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัด
ระยอง ทำให้มีผู ้ประกอบการมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก่อนการ
ประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง เดิมมีการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
กฎกระทรวงดังกล่าวมีข้อกำหนดห้ามตั ้งโรงงานหลายประเภทในพื ้นที ่จ ังหวัดระยอง ทำให้
ผู้ประกอบการมิสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ (รง.4) แต่เมื่อรัฐบาลได้ประกาศ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้ผู ้ประกอบกิจการหลั่งไหลเข้ามาขออนุญาตตั ้งและ
ประกอบกิจการโรงงานเป็นอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดระยองดีขึ้น เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น ทำ
ให้การสาธารณูปโภค การขนส่ง การเดินทางยังไม่รองรับกับการพัฒนาตรงนี้ ทำให้เกิดเหตุการณ์รถ
ติดเนื่องจากรถขนาดใหญ่มีปริมาณมาก เกิดการแย่งชิงที่อยู่อาศัย ราคาสินค้าทั้งการอุปโภคและ
บริโภคที ่สูงขึ ้น ผู ้ศึกษาวิจัยจึงเห็นควรให้รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนก่อน             
เพ่ือรองรับการประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง 
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 6. เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง แล้ว
ทำให้ผู้ประกอบการหลั่งไหลเข้ามาตั้งและประกอบกิจการโรงงานเป็นจำนวนมาก รัฐบาลควรเพ่ิม
ประเภทโรงงานจัดการกำจัดหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากโรงงาน (กำจัดหรือบำบัดกาก
อุตสาหกรรม) ให้เพิ่มขึ้นด้วยตามปริมาณโรงงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุไม่ใช้แล้วจากโรงงาน (กากอุตสาหกรรม) 
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การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคมกรณีศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคมอย่างไร และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม และ ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก ่แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และการเก็บข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจาก
สื่อออนไลน์ 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีผลต่อการบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เนื่องจากคุณวิจัย อัมราลิขิต มีภาวะผู้นำ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ  
มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย รู้จักวิเคราะห์แยกแยะปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้
นโยบายการบริหารจัดการขยะบรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ทั้งจากรางวัลด้านต่าง ๆ 
ความชื่นชมของประชาชน จากสภาพแวดล้อมความสะอาดของถนนสายต่างๆ จำนวนต้นไม้ท่ีมีมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองสะอาดระดับโลก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก            
ที่เพิ่มขึ้น เช่น สวนสาธารณะ สนามฟุตบอล ลานกีฬา สระว่ายน้ำ ห้องสมุด หอประชุม และ (2) 

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150    
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคมนั้น
ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการประชาพิจารณ์ เช่น             
การประชาคมก่อนดำเนินนโยบาย 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือการพัฒนา เช่น การคัดแยกขยะ
ต้นทาง สายด่วนซาเล้ง 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์หรือรายได้ที่เกิดขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากขยะ
อินทรีย์ที่ศูนย์ชุม 10 รักษ์โลก 4) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น การประชาสัมพันธ์
โครงการต่าง ๆ และ 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไข เช่น 
การจัดให้มีการประชุมกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นประจำ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าควร มีงบประมาณอุดหนุน
กิจกรรมของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และการประเมินผลการดำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ 
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ เว็บไซต์กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
 

Waste management of Phanat Nikhom Municipality 

Kiattipong Tonglerd 

This research aims to 1) to study how Phanat Nikhom municipality 
administrators' leadership affect the waste management of Phanat Nikhom municipality 
and 2) to study the model of public participation in waste management of Phanat 
Nikhom municipality. The sample groups for data collection were in Phanat Nikhom 
municipality, namely Administrative staff of Phanat Nikhom Municipality People in 
Phanat Nikhom municipality and information from online media. The tools used were 
questionnaires, interviews, data storage. And data collection from online media. And 
analyzed data in a qualitative research model from questionnaires. Information gained 
from in-depth interviews. And information from online media. 

The results of the study showed that (1) the leadership of Phanat Nikhom 
municipality administrators had an effect on the waste management of Phanat Nikhom 
Municipality. Because you research Amara Likit, leadership, determination, 
determination, knowledge and ability A democratic leader Known to analyze and 
distinguish various problems As a result, the waste management policy achieves 
objectives. Appear tangible. Both from various awards Public admiration From the clean 
environment of various roads The number of trees that are growing. Until receiving a 
sustainable livable city award World class clean city Including added amenities such as 
parks, football fields, sports fields, swimming pools, libraries, auditoriums and (2) The 
model of public participation in waste management of the Phanat Nikhom municipality  
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consists of: 1) participation in decision-making or public hearings, such as 
community initiatives before policy implementation. 2) engaging in practices or 
developments such as source waste separation Saleng Hotline 3) Participation in 
benefits or income arising, such as organic waste products at Chum 10 Ruglok 
Community Centers. 4) Participation in perception of information such as public 
relations of various projects and 5) Participation in performance appraisal and 
improvement such as organizing regular community leadership meetings. It is suggested 
that There is a budget to support community activities. Developing community 
products for better quality And performance evaluation in various fields. 

 
Keywords : Leadership, Waste Management, Citizen Engagement 

 
1. บทนำ 

 ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกของ
มนุษย์ที่มากขึ้น ทำให้ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดปริมาณสิ่งของเหลือทิ้ง
เป็นจำนวนมาก ซึ ่งเกิดจากการอุปโภคบริโภค และกิจกรรมต่างๆ ทั ้งหลายของคนเรา ทั ้งจาก
บ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า โรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งลักษณะ
หรือองค์ประกอบของขยะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญและลักษณะวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน 
ปัญหาจากของเหลือทิ้งหรือขยะมูลฝอยเป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ  เช่น มลพิษ             
ทางอากาศมลพิษทางน้ำ เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกอันมีที่มาจาก 
การกำจัดขยะโดยวิธีเทกองที่ปล่อยก๊าซมีเทน ซัลเฟอร์ และคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เป็นแหล่ง
พาหะนำโรค ปัญหาจากขยะในทะเลส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล 
และทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็นต้น 

 การดำเนินการที่ผ่านมาของการจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้คำนึงถึงการบริหารจัดการในระยะ
ยาว อันมีสาเหตุสืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ 
บุคลากร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างคนต่างทำ ขาดการ 
บูรณาการร่วมกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจำกัด  มีความต่อเนื ่องของนโยบาย                  
การต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณรอบพื้นที่  อันเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะหลายฉบับ  แต่ละฉบับมี
มาตรการในการบังคับใช้ที่แตกต่างกันอีกประการก็คือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายไม่อยู่สังกัด
เดียวกัน ทำให้วิธีการดำเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติแตกต่าง  เกิดปัญหาซ้ำซ้อนกันด้านภารกิจ               
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ความไม่สอดคล้องของกฎหมายต่างๆ ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชม
เมืองและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่  รวมทั้งการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน 
ประมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
ทั้งนี้ เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.85 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 17 และใน
พื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 23.10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาเกิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ
พัทยา มีปริมาณ 2,591 ตันต่อวัน จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณ 2,480 ตันต่อวัน และจังหวัด
สมุทรปราการ มีปริมาณ 2,449 ตันต่อวัน โดยทั้ง 4 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะมากกว่า 2,000 
ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มทุกปี จากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรมการกินอยู่ของคนในสังคม ส่งผลให้ขยะมูลฝอยไม่ได้มีเพียงเศษ
อาหารอย่างเดียว แต่แยกเป็นขยะย่อยสลาย (Compostable Waste), ขยะรีไซเคิล (Recyclable 
Waste), ขยะอันตราย (Hazardous Waste), ขยะทั่วไป (General Waste) รวมๆ กันแล้ว ปี 2561  
มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตันเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวันอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วงหลัง พ.ศ. 2557 พบว่าการจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้ม   
ดีขึ้น หลังจากที่มีการประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยมีปริมาณขยะที่มี
การนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

 ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยจะทวีความรุนแรงมากขึ ้นปริมาณขยะมูลฝอยกว่า                 
20 ล้านตันต่อปี จะมีขยะอันตรายมากกว่า 3 ล้านต้น ซึ่งถึงแม้จะมีสัดส่วนน้อย แต่ขยะอันตรายกลับ
สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศมากที่สุด ปัญหาของขยะอันตราย คือ การทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
ซึ่งโอกาสที่จะปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมก็มีสูง เกิดกระทบกับพืชไม้ใบหญ้าคนสัตว์ในบรรดาขยะอันตราย
ทั้งหมดเป็นซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 414,600 ตัน เพ่ิมข้ึนทุกปีแม้ว่าในปัจจุบันจะ
มีการจัดการอย่างถูกต้องเพิ ่มขึ ้น  แต่ไม่เพียงพอและที ่สำคัญ คือ มีการลักลอบนำเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการลักลอบทิ้งในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศ ขยะอันตรายล้วนแต่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น  เช่น ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท หรือ
แม้แต่สารหนู เมื่อมีการรั่วไหลและกระจายปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อคนได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าจะทางใดจะส่งผลให้เกิดอาการปวดหัว ง่วงนอน อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ระคายเคืองผิวหนัง 
ไปจนถึงค่อยๆมีผลต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อ เสี่ยงถึงขั้นความจำเสื่อม หรืออันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยในระยะยาว 



 

 
 122  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี  

 การกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละปีไม่ได้กำจัดจนหมด แต่ละปียังมีปริมาณขยะตกค้างสะสม           
กองทิ้งแอบทิ้งตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ ทิ้งลงน้ำ ทิ้งลงในทะเล ในปี 2561 มีขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง          
ถึง 7.36 ล้านตัน เมื่อนำมาคำนวณแล้ว ปริมาณขยะตกค้าง 7.36 ล้านตัน จะมีปริมาตรมากถึง 
24,533,333 ลูกบาศก์เมตร เมื่อดูข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552-2561) 
มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 26.05 ล้านตัน โดยมีการส่งไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและ
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ 3,205 แห่ง แต่เปิดดำเนินการ 2,786 แห่ง ซึ่งจากข้อมูล
การกำจัดขยะมูลฝอยช่วง 10 ปี พบว่ามีการกำจัดที่ถูกต้องเฉลี่ยเพียง 7.9 ล้านตัน แต่มีขยะกำจัด               
ที่ไม่ถูกต้องมากถึง 12.55 ล้านตัน 

 จากระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า “คนไทยสร้างขยะกันแทบทุกวินาที” 
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีก่อนมากกว่า 3 ล้านตัน อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชน
เมืองและพฤติกรรมการกินอยู่ของคนในสังคม ขยะมูลฝอยไม่ได้มีเพียงเศษอาหารอย่างเดียว แต่มี            
แยกเป็น ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste), ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste), ขยะอันตราย 
(Hazardous Waste), ขยะทั่วไป (General Waste) ใน 4 ประเภททั้งหมดนี้ รวม ๆ กันแล้ว ปี 2561 
มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.64 เมื ่อเทียบกับปี 2560 ที ่ม ีปร ิมาณ 27.37 ล้านตันเฉลี ่ยอัตราการเกิดขยะมากถึง                         
1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และมีแนวโน้มว่า ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นในบรรดาขยะมูลฝอยกว่า 20 ล้านตันต่อปี มีขยะอันตรายมากกว่า 3 ล้านต้น ซึ่งถึงแม้จะมี
สัดส่วนน้อยที่สุดของขยะมูลฝอยทั้งหมด แต่ขยะอันตรายกลับสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศมากที่สุด
ค ือ  มีแนวโน ้มมากข ึ ้นท ุกปี  และเป ็นขยะอ ันตรายที ่มาจากช ุมชนมากถ ึง  638,000 ตัน                    
“ขยะอันตราย”ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ปากกาเคมี หรือ
น้ำยาทาเล็บ  เป็นต้น ปัญหาของขยะอันตราย คือ การทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งโอกาสที่จะ
ปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมก็มีสูง เกิดกระทบกับพืชไม้ใบหญ้าคนสัตว์ในบรรดาขยะอันตรายทั้งหมดเป็น                       
ซากเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 414,600 ตัน เพิ ่มขึ ้นทุกปีแม้ว่าในปัจจุบันจะมี                   
การจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เพียงพอและที่สำคัญ คือ มีการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
และเศษพลาสติกจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการลักลอบทิ้งในหลายพื้นที่ของประเทศ              
หากปล่อยปละละเลยต่อไป ขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอันตรายล้วนแต่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น 
ทั้งตะกั่ว แมงกานีส ปรอท หรือแม้แต่สารหนู เมื่อมีการรั่วไหลและกระจายปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม       
หากคนได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะทางใด ก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดหัว ง่วงนอน 
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ระคายเคืองผิวหนัง ไปจนถึงค่อยๆมีผลต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อ เสี่ยงถึงขั้น
ความจำเสื่อม การกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละปีไม่ได้กำจัดจนหมด แต่ละปียังมีปริมาณขยะตกค้าง
สะสมกองทิ้ง แอบทิ้งตามพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ ทิ้งลงน้ำ ทิ้งลงในทะเลปี 2561 มีขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องถึง 
7.36 ล้านตัน เมื่อนำมาคำนวณแล้ว ปริมาณขยะตกค้าง 7.36 ล้านตัน จะมีปริมาตรประมาณมากถึง 
24,533,333 ลูกบาศก์เมตร เมื่อดูข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552-2561) 
มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 26.05 ล้านตัน โดยมีการส่งไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและ
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สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ 3,205 แห่ง แต่เปิดดำเนินการ 2,786 แห่ง ซึ่งจากข้อมูล
การกำจัดขยะมูลฝอยช่วง 10 ปี พบว่ามีการกำจัดที่ถูกต้องเฉลี่ยเพียง 7.9 ล้านตัน แต่มีขยะกำจัด          
ทีไ่ม่ถูกต้องมากถึง 12.55 ล้านตัน 

 ปัญหาขยะจึงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่หาทางกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ยาก รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ได้แก่การประกาศให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  ขับเคลื่อนผ่าน 
Roadmap และให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานเป็น 3 ระยะได้แก่ระยะเร่งด่วน
ภายใน 6 เดือนระยะปานกลางภายใน 1 ปีและระยะยาว 1 ปีขึ้นไปเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้จัดทำแผนแม่บท              
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต่อไป 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 2.1 ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมว่าส่งผลต่อการบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคมอย่างไรบ้าง 

 2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการจัดการ
ขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

3. วิธีการศึกษาวิจัย และกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.1 วิธีการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม” ในครั้งนี้
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการจัดเก็บข้อมูลได้ทำการสำรวจ 
(Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept Interview) 
รวมถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาถึงภาวะผู้นำของผู้บริหาร รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

  3.1.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที ่ได้กำหนดไว้ จึงได้กำหนดขั ้นตอนการวิจัยไว้ 3 ขั ้นตอน ได้แก่                    
1) การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาที่มาและความสำคัญของปัญหาด้านขยะของประเทศไทย 
จังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2) การดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาวิเคราะห์ กำหนด
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กรอบแนวคิดเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์                  
การตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์หรือแปลผล                    
ของข้อมูล และ 3) การรายงานผลการวิจัย 

  3.1.2 ระเบียบวิธีการวิจัย ได้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย 1) ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดไว้ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ ประชาชนในชุมชนย่อย 2) ตัวแปรที่ศึกษา 
กำหนดตัวแปรต้นคือ คุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้นำ ซึ่งก็คือ นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม คุณวิ จัย 
อัมราลิขิต และกำหนดให้ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น ปริมาณขยะ ความสะอาด 
ความชื่นชม การยอมรับในตัวผู้นำ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น 3) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การลงพ้ืนที่ และการเก็บข้อมูลจากสื่อออนไลน์ 4) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีกรอบระยะเวลาจากตุลาคม – ธันวาคม 2563 5) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประชากรใน
พ้ืนที่ชุมชนย่อยจำนวน 3 ชุมชนย่อย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนย่อย และ 
6) การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 3.2 กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม” มีกรอบแนวคิดที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำผู้บริหารของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม ว่าส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคมอย่างไร 
รวมถึงก่อให้เกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรบ้าง 

 
4. ผลการศึกษาวิจัย 

4.1 จากแบบสอบถาม  

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีการตอบแบบสอบถาม 35 คน  
มีคำถามซึ่งมีตัวเลือกประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  สรุปคำตอบ ดังนี้ 
(1) จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขน ย้าย คัดแยกขยะ มีเพียงพอหรือไม่ ตอบ มาก 20 คน ร้อยละ 
58.8 (2) จำนวนถังขยะมีเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นหรือไม่ ตอบ มาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.6 (3) การสนับสนุนการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่  ตอบ มาก 19 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3                
(4) มีการส่งเสริมวินัยในการทิ้งขยะให้แก่ประชาชนในชุมชน ตอบ มาก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 
(5) ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตอบ มาก 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60 (6) การจัดให้มี
กิจกรรมรณรงค์ลดการสร้างขยะ ตอบ มาก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 (7) ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อการ
บริหารจัดการขยะ ตอบ มากที่สุด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 (8) ตลาดสดเป็นสาเหตุของการสร้าง
ขยะในชุมชน ตอบ มาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 (9) บุคคลภายนอกสร้างปริมาณขยะให้ชุมชน
และเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตอบ มาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 (10) ท่านภูมิใจต่อการจัดการขยะ
ของชุมชน ตอบ มากที่สุด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 (11) ความยินดีในการร่วมกิจกรรมรณรงค์            
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ลดการสร้างขยะ ตอบ มากที่สุด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 (12) มีการคัดแยกขยะทุกครั้ง ก่อนที่จะ
นำมาทิ้ง ตอบ มาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 (13) มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในแต่ละชนิด                   
ตอบ มาก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 (14) ไม่สนับสนุนการใช้ถุงพลาสติก โฟม หรือวัสดุอื่นๆ ที่               
ย่อยสลายยาก ตอบ มากที่สุด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 (15) มีความภูมิใจในการคัดแยกขยะของ
ชุมชน ตอบ มากที่สุด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 (16) ความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการลด คัดแยก 
ขยะชุมชน ตอบ มากที่สุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 (17) ความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมลดขยะ
ของชุมชน ตอบ มากที่สุด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 (18) ยินดีที่จะเก็บขยะ เมื่อไม่มีคนเก็บ             
ตอบ มากที่สุด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 มาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 (19) ภูมิใจที่ทาง
เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับรางวัล ตอบ มากที่สุด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 และ (20) จะช่วย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการจัดการขยะของเทศบาล ตอบ มาก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4  

4.2 จากการสัมภาษณ์ 

คุณกฤษณะ ละไล (พฤศจิกายน 2563) ศูนย์จัดการขยะชุมชน “ชุม 10 รักษ์โลก” ชาวบ้าน
เขามีวิธีบริหารจัดการ เริ่มจากจัดการปัญหาก่อน คือ ปัญหาขยะที่มีอยู่ทุกที่ ปัญหาที่สำคัญคือจะ
จัดการอย่างไร ก็จัดการขยะด้วยการนำมาทำให้เป็นประโยชน์ ทำให้เป็นทรัพย์สิน เป็นสินค้า ใช้กันเอง
ก่อน ได้ประโยชน์หลายต่อ อย่างแรก กำจัดขยะไม่ให้เกิดปัญหาทางมลพิษที ่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างที่สอง นำขยะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น 
น้ำยาสระผม ยาสระผม สบู่ ครีมอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน ล้วนแต่ทำมาจากขยะและเป็นประโยชน์ ทำ
จากวัสดุต่างๆ เช่น เปลือกมะนาว มังคุด สัปปะรด เปลือกผลไม้ต่างๆ มาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ใช้วัสดุ
จากธรรมชาติ ลดสารพิษ น้ำยาทั่วไปมีสารเคมีเยอะมาก 4 – 5 ตัว เป็นการลดการใช้สารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เป็นเหตุผลที่สำคัญ ผมจึงต้องมาที่นี่เพ่ือเชิญชวนศูนย์ชุม 10 รักษ์โลก เป็นตัวแทน
เทศบาลเมืองพนัสนิคมร่วมประกวดผลงานชุมชน รางวัล “ประกวดนวัตกรรมการกำจัดขยะให้เป็น
ศูนย ์(Zero waste innovation contest 2020)” 

สัมภาษณ์ คุณประยูร กิจอริยกุล อดีตรองปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม (28 พฤศจิกายน 
2563) จุดที่สำคัญที่ส่งผลต่อการจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม คือการที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยน
ผู้บริหาร คุณวิจัย อัมราลิขิต เป็นนายกมาสามสิบกว่าปีแล้ว นโยบายที่ได้วางไว้ เช่น การจัดการขยะ 
การบริหารจัดการที่ดี เมืองน่าอยู่ เมืองสะอาด เป็นนโยบายที่มั่นคง ไม่ต้องไปเริ่มหนึ่งใหม่ ท่านวาง
นโยบายไว้ว่าให้เป็นเมืองสะอาด ประชาชนช่วยกันเรื่องหน้าบ้านน่ามอง ทุกคนรักษาหน้าบ้านตนเอง 
พนัสนิคมมีประชากรสามเชื้อชาติ คือ ไทย ลาว จีน เป็นคนพื้นถิ่นดั้งเดิม มีความผูกพันในท้องถิ่น
ตนเอง ให้ความร่วมมือ เกิดความต่อเนื่อง รางวัลทั้งหมดที่ได้มา ที่สำคัญคือชุมชนในเทศบาลเป็นหลัก 
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง เทศบาลก็เข้มแข็ง ที่พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นตึกอาคารพาณิชย์ การ
คัดแยกขยะต้นทางเพื่อเก็บไว้ขายลำบาก ยุ่งยากมาก เพราะพื้นที่จำกัด เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้
ประชาชนคัดแยกขยะได้สะดวกที่ต้นทาง ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง อย่างขยะแห้ง ซาเล้งสายด่วนวิ่งตาม
บ้าน ศูนย์ชุม 10 รักษ์โลก การสร้างรายได้ การสร้างถนนปลอดถังขยะให้ครบถ้วนทุกพื้นที่ ประชากร
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มีประมาณหมื่นกว่าคน ทำไมขยะถึงมีมากประมาณสองหมื่นกว่ากิโลกรัมต่อวัน ปัจจุบันเหลือเพียงสิบ
สองถึงสิบสามตันต่อวัน จึงมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนว่าจะจัดการอย่างไร  ต้องใช้
งบประมาณในท้องถิ่นมาจัดการขยะนอกเขตเทศบาล จึงให้มีโครงการจำกัดจำนวนถังขยะ จุดตั้งวาง
ถังขยะ ประชาชนลดการสร้างขยะ เทศบาลไม่ต้องรับขยะจากภายนอก จากจำนวนสองหมื่นกว่าตัน 
เหลือเพียงประมาณสิบสองตัน จึงทำให้ประหยัดงบประมาณ 

สัมภาษณ์ คุณจิราพร พุ่มจำปา ประธานศูนย์ชุม 10 รักษ์โลก และ คุณบวร พิทักษานนท์กุล 
เลขานุการชุมชนย่อยท่ี 10 วิทยากรประจำกลุ่มเซฟเดอะเอิร์ท (ชุม 10 รักษ์โลก) ชุมชนย่อยท่ี 10 (28 
พฤศจิกายน 2563) ชื่นชมนโยบายถนนปลอดถังขยะ เนื่องจากพอมีถังขยะตั้ง ก็ไม่รู้ว่าขยะมาจากไหน 
ยิ่งมีถัง ขยะยิ่งมีเยอะ พอไม่มีถัง ขยะก็ไม่มี พอไม่มีถังทุกคนจัดการขยะตนเอง คัดแยกใส่ถุงวางหน้า
บ้าน เทศบาลเคยแจกถัง 20 ลิตร แจกทุกบ้านวางหน้าบ้านรถมาเก็บทุกวัน ขยะนอกเขตเยอะมาก คน
เห็นถังขยะอยู่ตรงไหนก็พากันเอามาวาง เมื่อก่อนมีถังขยะ 2 ถัง อยู่หน้าศูนย์การเรียนรู้ รอบ ๆ ถัง
สกปรกมาก ใครผ่านมาจากที่อื่นก็นำมาวาง ขับรถเก๋งมาโยนลงบ้างไม่ลงบ้าง ก็ขับรถจากไป จนต้อง
ขอให้เทศบาลนำถังกลับ เนื่องจากขยะล้น สุนัขคุ้ยเขี่ยรอบๆ ถัง ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องรับผิดชอบขยะ
ตนเอง ทำให้มองว่า ไม่มีถังดีกว่าเยอะ ยิ่งมีถังยิ่งสร้างขยะ เพราะส่วนใหญ่มาจากนอกพ้ืนที่ เนื่องจาก
รอบ ๆ นอกเขตจัดการขยะไม่ดี นำมาทิ้งภายในเขต ปกติแล้วทุกบ้านจะสร้างขยะไม่เกิน 5 กก. หรือ
ต่อคนไม่เกินคนละ 1 กก. ขยะส่วนเกินมาจากนอกเขตท้ังนั้น 

สัมภาษณ์ คุณวิบูลย์ศรี มุสิทธิมณ ีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
พนัสนิคม (16 ธันวาคม 2563) ท่านนายกเทศมนตรีมีแนวคิดเรื่องการลดถังขยะ เนื่องจากมีปริมาณ
ขยะจากนอกเขตเข้ามาด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณปี 54-55 ก่อนได้รางวัลเมืองน่าอยู่ โดยมีการ
ประชาคมชาวบ้าน ว่าถ้าเอาถังออกจะเป็นอย่างไร ซึ่งชาวบ้านก็เห็นด้วย มีการทำความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน โดยเก็บถังขนาดใหญ่ แล้วก็แจกถังขนาดเล็กแทน เมื่อสร้างความเข้าใจแล้ว การนำขยะเข้า
มาก็เริ่มลดลง เนื่องจากคนเข้ามาก็ไม่มีแหล่งทิ้งขยะ คนไม่กล้าทิ้งในที่สาธารณะ เกิดข้อแตกต่างเลย 
สามารถลดปริมาณขยะได้จากยี่สิบกว่าตันเหลือเพียงประมาณสิบสามถึงสิบสี่ตันต่อวัน ประชากรมี
หมื่นกว่าคน ตลาดสี่ตลาด ตลาดขนส่งหนึ่งตลาด ตลาดสินค้าอาหารสำเร็จอีกหนึ่ง ขยะที่เหลือไม่
นับว่าเยอะเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร มีการเก็บขยะที่ครบไม่ตกค้าง มีรถขนขยะสองคัน วิ่งวันละ
สองรอบแบ่งสายกนัวิ่ง 

ความเห็นของประชาชนหลายคน ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม “ผมยอมรับคนหนึ่งว่าท่าน
เก่ง เก่งแบบว่าบริหารงานของท่านได้ดีที ่สุด ท่านเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างมาก ท่านเข้าถึง
ประชาชน ซื้อใจประชาชนได้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่แค่ที่นี่ แต่ระดับประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่มีเรื ่องโกงกิน ไม่มีมลทินเลยแม้แต่ครั ้งเดียว นายกวิจัยเป็นคนดีมาก ๆ สุด ๆ ไม่มีที่ติ” หรือ
ประชาชนในพื้นที่เมืองพนัสนิคมอีกท่าน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “สะอาดกว่าบ้านเมืองอื่น เป็นเอกลักษณ์
ของบ้านเราแล้ว อีกท่านกล่าวว่า ก็สะอาดมากนะ ได้โล่ดีเด่น มาตลอด ไปไหนใครก็ต้อนรับหมด ได้โล่
มาทุกป ีอีกท่านกล่าวว่า แต่เช้าจะมีพนักงานมากวาด แบ่งโซนกันรับผิดชอบ” 
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4.3 จากเอกสารของหน่วยงาน 

มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตาม
แนวทางประชารัฐ ปี 2562 โดยมีการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในพื้นที่ อปท. ด้วยการลด คัดแยก 
และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3RS หรือ 3ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 
โดยประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
สถานศึกษา โดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และภาคประชาชนโดยคนในชุมชนย่อยทั้ง 12 ชุมชน          
ซึ่งดำเนินการด้วยมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะ การคัดแยก 
ณ แหล่งกำเนิด กลางทาง คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย และปลายทางคือ ขยะ
มูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ การกำจัดขยะต้นทางได้จัดกิจกรรม
สนับสนุนด้วยการจัดทำโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี 2562 
ซึ่งได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฯ รวมถึงการออกประกาศเพ่ิมเติม 
เรื่อง นโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะ และ
การรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ประสานผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลในการลดให้ถุงพลาสติกหู
หิ้ว (ตลาดสด/ร้านจำหน่ายอาหาร)  

ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาล โดยใช้ป้าย              
คัทเอาท์ขนาดใหญ่ การแจกถังขยะขนาดเล็กให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มอบหมาย
คณะกรรมการชุมชนรณรงค์ให้ประชาชนในเขตช่วยการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 
สนับสนุนให้มีการรับซื้อขยะภายในชุมชนแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งภายในสำนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในสำนักงาน ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานนำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทาน 
การจัดการขยะเปียกหรืออินทรีย์ในสำนักงาน ในวัด ในโรงเรียน การใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ใน
โรงเรียนสังกัดของเทศบาลฯ ส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากขยะอินทรีย์  โดยชุมชนย่อยที่ 
10 (ชุม 10 รักษ์โลก)  

มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” ครบถ้วน 100% ทั้ง 12 ชุมชน โดยจัดตั้งจุด
รวบรวมขยะ จำนวน 12 จุด ทั่วเขตเทศบาล โดยขยะอันตรายที่จัดเก็บได้นำส่งต่อไปที่ สถานที่กำจัด
ขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยโดยโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนปลอดขยะ (ขยะเป็นศูนย์) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง จัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ ใช้แก้วน้ำที่วนกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ใช้ภาชนะจากวัสดุ
ธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ก่อให้เกิดประโยชน์
ตามหลัก 3RS 
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เมื่อรวบรวมรางวัลในระดับต่างๆ ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับประกอบไปด้วย 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
ปี  2532 – 2534 และโล ่รางว ัลชนะเล ิศพระราชทานจากพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่หัว  
(พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ในการประกวด
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยติดต่อกัน  3 ปี ของเทศบาลทั่วประเทศ          
(ปี 2535) 

ได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นเทศบาล
นำร่องในโครงการ “เมืองน่าอยู่” 1 ใน 5 ของเทศบาลทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 

รางวัลประกาศเกียรติคุณจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI AWARDs) ให้เป็นเทศบาล
เมืองที่มีค่าดัชนีความน่าอยู่สูงสุด อันดับที่ 1 ของประเทศ จากศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี            
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

รองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 (ประเภท : 
เทศบาลขนาดกลาง จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย และสมาคมสิ่งแวดล้อมไทย 

รางวัล 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลก ในปี พ.ศ. 2553 ด้านการรณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและ
สุขภาพคนเมือง มอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และ World Health  Organization 

รางวัลชมเชย เทศบาลที ่ม ีการบริหารจ ัดการที ่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554           
(ภาคตะวันออก) จากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รางวัลพระราชทาน “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2555” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ ่งแวดล้อมไทย โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสและแนวทาง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน” มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ เมืองอยู่ดี 
คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และพัฒนา และการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

รางว ัล “ว ัฒนคุณาธร” ประจำปี  พ.ศ. 2555 กระทรวงว ัฒนธรรมโดยนางส ุก ุมล                
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2555 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชลบุรี 
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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ปี 2555 ด้านมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม โดยเทศบาล
เมืองพนัสนิคมได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ว่าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรมด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

รางวัล 1 ใน 10 ของลำดับประเภทนิติบุคคล ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด            
ในโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 
2555 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2555 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชลบุรี 

รางวัลชมเชย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2556 

รางวัลดีเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปี พ.ศ. 2557” 
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

4.4 จากสื่อออนไลน์  

คุณวิจัย อัมราลิขิต ให้สัมภาษณ์ในรายการเปลี่ยนประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
ซึ่งมีพิธีกร คือ คุณเบญจมาพร ฝ่ายจารี มีสาระสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสะอาดและการ
จัดการขยะ 2) พื้นที่สีเขียว และ 3) สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) (สื่อออนไลน์ YOUTUBE, 3 
ธันวาคม 2562) นายกวิจัย อัมราลิขิต กล่าวว่า “ผมไม่ได้จบทางด้านนักบริหาร ผมเป็นวิศวะ ผมจบ
วิศวะมาลงแต่ภาคสนาม ภาคปฏิบัติอย่างเดียว การทำงานก็อาจจะไม่มีระบบ แต่ถ้าเราส่งเมืองของเรา 
ผลงานของเราเข้าประกวดแล้ว การประกวดมีการวางระบบในการทำงานว่าคุณต้องใช้กี่องค์ประกอบ 
กี่ตัวชี้วัด การส่งเมืองเข้าประกวดแล้วได้รางวัลจะมีผลดีอีกหลายๆ ประการ แน่นอนว่าชื่อของเราก็ไป
อยู่ที่ส่วนกลาง ต่างประเทศเข้ามาอยากจะติดต่อเมืองไหนที่มีศักยภาพ เขาจะดูเลยว่าเมืองไหนที่ชนะ
การประกวดไปติดต่อเลย พอเราติดต่อต่างประเทศทำให้เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ ที่จะได้งบประมาณ 
ที่จะมาเสริมในการทำงานของเราให้มีความก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการประกวดเป็นสิ่งที่ดี 
เราอย่าไปกลัวความพ่ายแพ้ เพราะว่าการประกวดจะมีคนมาประเมิน เขาจะเสนอแนะอะไรสิ่งที่เราทำ
ไม่ได ้สิ่งที่เราไม่ดี เขาจะเสนอแนะทางออกให้เรา เสนอแนะให้เราแก้ไขอย่างไรได้ เราก็ทำตามเขา แก้
ไปเรื่อย ๆ อย่าท้อ กว่าผมจะได้รางวัลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผมใช้เวลาประมาณสิบกว่าปี มันทำให้ผม
สร้างเมืองพนัสนิคมให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้” 
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พิธีกร คุณเบญจมาพร ฝ่ายจารี กล่าวปิดรายการว่า “คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราสามารถหา
นายกเทศมนตรีแบบท่านนายกวิจัย ได้ไม่ง่ายนัก จะดีแค่ไหนถ้าเรามีนายกเทศมนตรีแบบนี้เพิ่มมากขึ้น 
นายกเทศมนตรีที่มองหาทุกโอกาสในการสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้า  จนสามารถสร้างศรัทธาจาก
ประชาชนได ้จากผลงานที่ทำอย่างแท้จริง” 

 
5. การอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม” ในครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีผลต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคมอย่างไร และเพื่อศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยได้รวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลทางสื่อออนไลน์ และได้นำมา
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 5.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีผลต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม โดยสามารถแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2) ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
และ 3) ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม (คุณวิจัย อัมราลิขิต) โดยมีผลจาก
การวิจัย ดังนี้ 

  5.1.1 ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ความสำเร็จของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคมในส่วนของการบริหารจัดการขยะ ผู้วิจัยได้สรุปจากผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมได้แก่ 
ปริมาณขยะตกค้าง ปริมาณขยะที่กำจัดได้ อัตราการลดลงของปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวัน ผลพลอยได้จาก
การกำจัดขยะ รางวัลต่างๆ ที่เทศบาลได้รับอันสืบเนื่องมาจากการจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
และสิ่งต่างๆ ที่ประชาชนได้รับจากการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม (คุณวิจัย อัมรา
ลิขิต) จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่า ปริมาณขยะตกค้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่มีอยู่ในพื้นที่ ปริมาณ
ขยะต่อวันลดลงจากสองหมื่นกว่ากิโลกรัมต่อวัน มาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลกรัมต่อวันในปัจจุบัน และมีผล
พลอยได้จากการบริหารจัดการขยะ คือ รายได้ของประชาชนจากการคัดแยกขยะ การสร้างศูนย์กำจัด
ขยะชุมชน การสร้างสินค้าจากขยะอินทรีย์ ความเข้าใจในการลดคัดแยกขยะของเยาวชนในโรงเรียนและ
ชุมชน ความสุขของประชาชนที่ได้รับจากความสะอาดของพื้นที่  การมีทัศนียภาพที่สวยงาม การมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างที่ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมจัดไว้ให้ การจัดการเมืองให้สะอาด น่าอยู่ การส่ง
เมืองเข้าประกวดในระดับต่างๆ ทำให้ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน รางวัลชนะเลิศการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง          
ปี 2532 – 2534 และ โล่รางวัลชนะเลิศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
รางวัลประกาศเกียรติคุณจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI AWARDs) ให้เป็นเทศบาลเมืองที่มีค่า



เกียรติพงษ ์ทองเลิศ 
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ดัชนีความน่าอยู่สูงสุด อันดับที่ 1 ของประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการประเมินเทศบาล 
น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552 รางวัล 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลก ในปี พ.ศ. 2553 ด้านการรณรงค์
พิทักษ์คุณภาพชีว ิตและสุขภาพคนเมือง ซึ ่งมอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และ World Health  
Organization รางวัลพระราชทาน “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2555” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น รางวัลเหล่านี้คือความสำเร็จของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

  5.1.2 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 35 คน มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม คือ (1) ความภูมิใจต่อการจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
มีความภูมิใจมากที่สุด 26 คน คิดเป็น 74.3 เปอร์เซ็นต์ และมีความภูมิใจมาก 8 คน คิดเป็น 22.9 
เปอร์เซ็นต์  (2) ความภูมิใจต่อการคัดแยกขยะของชุมชน มีความภูมิใจมากที่สุด 24 คน คิดเป็น 68.6 
เปอร์เซ็นต์ มาก 11 คน คิดเป็น 31.4 เปอร์เซ็นต์ และ (3) ความภูมิใจต่อรางวัลที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ได้รับ มากที่สุด 29 คน คิดเป็น 82.9 เปอร์เซ็นต์ และมาก 6 คน คิดเป็น 17.1 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์
ในภาพรวมนั้น จากการสัมภาษณ์ชุมชนในพื้นที่จำนวน 7 คน แบ่งเป็นชาวบ้านในชุมชน 5 คน และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง 2 คน ได้ให้ความเห็นว่า เทศบาลเมืองพนัสนิคมประสบความสำเร็จใน
ด้านการจัดการขยะมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดของถนนสายหลัก สายรอง ในซอย หน้าบ้าน 
ที่สาธารณะ ปริมาณขยะที่จัดเก็บลดลงจากสองหมื่นห้าพันตันต่อวัน มาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันตัน
ต่อวันในปัจจุบัน รวมถึงการได้รับรางวัลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ 

  5.1.3 ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม (คุณวิจัย อัมราลิขิต) 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นว่า นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม คุณวิจัย อัมราลิขิต มีความรู้ความสามารถมาก
มีความตั้งใจจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในหน้าที่การงาน มีการตั้งเป้าหมายของภารกิจ มีความเป็น
ประชาธิปไตย ให้ความสำคัญต่อประชาชน ให้ความเชื่อมั่นต่อชุมชน มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน  
มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ใส่ใจต่อสุขภาพของประชาชน รักษาสิ่งแวดล้อม          
รักต้นไม้ รักธรรมชาติ เอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ชาวเมืองพนัสนิคมมีความภูมิใจในด้านการ
จัดการขยะของเมืองพนัสนิคมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการขยะของเทศบาล ของชุมชน และ
รางวัลที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับ 

  การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีจุดเริ่มต้นจากการเข้ามาเป็นผู้บริหาร
เทศบาลของ คุณวิจัย อัมราลิขิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งนายกวิจัย ได้เป็นนายกเทศมนตรีสมัยแรก              
ซ่ึงจากนั้นเป็นต่อเนื่องมาหลายสมัย โดยปีแรก ๆ มีปริมาณขยะที่จัดเก็บต่อวันอยู่ที่สองหมื่นกว่ากิโลกรัม 
ซึ่งนายกวิจัยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ประชากรทั้งหมดของเทศบาลเมืองพนัสนิคมประมาณ 10,000 คนเศษ 
แต่ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากผิดปกติ จึงได้พิจารณาการลดถังขยะขนาดบรรจุสองร้อยลิตร               
โดยประชาคมชาวบ้านในชุมชนเพ่ือลดถังขยะซึ่งชาวบ้านเห็นด้วย จากนั้น ปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่วัน
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ก็ลดลง โดยได้ผสมผสานกับโครงการคัดแยกขยะ สนับสนุนให้ชุมชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลด
ปริมาณขยะชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายได้จากขยะ ทั้งขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป โดยดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปี ซึ่งผลที่ได้รับก็คือ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ชื่อว่าเป็นเมืองสะอาด ได้รับ
รางวัลเมืองน่าอยู่ เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 3 ปี ซ้อน ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัลระดับโลก               
อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการขยะของนายกวิจัย อัมราลิขิต 

  ผู ้ว ิจ ัยได้จ ัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านชุมชนในเขตเทศบาล มีผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 35 คน มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ได้แก่ (1) จำนวนเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานเก็บ/ขน/ย้าย/แยกขยะ คำตอบ มาก 20 คน คิดเป็น 58.8 
เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด 8 คน คิดเป็น 23.5 เปอร์เซ็นต์ และ ปานกลาง 6 คน คิดเป็น 17.6 เปอร์เซ็นต์               
(2) มีจำนวนถังขยะเพียงพอต่อปริมาณขยะหรือไม่ ตอบ มาก 17 คน คิดเป็น 48.6 เปอร์เซ็นต์ ปานกลาง 
13 คน คิดเป็น 37.1 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด 4 คน คิดเป็น 11.4 เปอร์เซ็นต์ และน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็น 
2.9 เปอร์เซ็นต์ (3) มีการสนับสนุนการจัดการขยะของชุมชน ตอบ มาก 19 คน คิดเป็น 54.3 เปอร์เซ็นต์ 
ตอบมากที่สุด 13 คน คิดเป็น 37.1 เปอร์เซ็นต์ (4) มีการส่งเสริมวินัยในการทิ้งขยะแก่ประชาชน ตอบ 
มาก 18 คน คิดเป็น 51.4 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด 15 คน คิดเป็น 42.9 เปอร์เซ็นต์ และ (5) จัดให้มีกิจกรรม
รณรงค์ลดการสร้างขยะ ตอบ มาก 20 คน คิดเป็น 57.1 เปอร์เซ ็นต์ มากที ่ส ุด 7 คน คิดเป็น                          
20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บข้อมูลออนไลน์ พบว่า ชาวบ้านมีความภูมิใจต่อ
การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่บริหารงานโดยคุณวิจัย อัมราลิขิต มาก เจ้าหน้าที่ทั้ง
ฝ่ายบริหาร ผู้นำชุมชนให้ความเห็นว่า เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการบริหารจัดการเรื่องขยะที่ดีมาก มีการ
เข้าถึงประชาชน เข้าใจประชาชน มีการเชิญชวนให้ชุมชนเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง ปลายทาง มีการประชาคมเพ่ือรับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นของประชาชน มีการจัดให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว ่าจะเป็นโครงการต่างๆ การจัดตั ้งศูนย์กำจัดขยะ                    
การแปรรูปขยะ การปลูกต้นไม้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์  รวมถึงการมอบหมายให้ชุมชนเป็น
ตัวแทนการประกวดแข่งขันชิงรางวัลในวาระต่าง ๆ ที่สำคัญคือ การดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้ว่า
ภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีผลต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เนื่องจากคุณวิจัย อัมราลิขิตมีความเป็นผู ้นำในทุก ๆ ด้าน มีความมุ ่งมั ่น มีความตั ้งใจ มีความรู้
ความสามารถ มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักวิเคราะห์แยกแยะประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม ซึ่งปรากฏตามข้อมูลที่รวบรวมเรียบเรียงไว้ ซึ่งความเป็นผู้นำก็ส่งผลให้นโยบายในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ทั้งจากรางวัลใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งจากความชื่นชมความภูมิใจของประชาชน ทั้งจากสภาพแวดล้อมเวลาผู้คนเดินทางเข้าไปใน
เขตเทศบาล ต่างก็ชื่นชมในความสะอาดของถนนในสายต่างๆ จำนวนต้นไม้ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนได้รับ
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รางวัลเมืองน่าอยู ่อย่างยั ่งยืน เมืองสะอาดระดับโลก รวมถึงสิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
สวนสาธารณะ สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ลานกีฬา สระว่ายน้ำ ห้องสมุด หอประชุม เป็นตน้  

 5.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
นั้นประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ได้แก ่

  5.2.1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจหรือการประชาพิจารณ์ เช่น การประชาคมก่อนการลด
การตั้งวางถังขยะ โดยที่ชุมชนย่อยทั้ง 12 ชุมชน จะมีการประชุมกันทุก ๆ 2 เดือน อย่างสม่ำเสมอ ใครมี
ข้อเสนออะไรก็จะนำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุม 

  5.2.2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือการพัฒนา เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง สายด่วนซา
เล้ง โครงการปิดทองหลังพระ  

  5.2.3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์หรือรายได้ที่เกิดขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขยะ
อินทรีย์ที่ศูนย์ชุม 10 รักษ์โลก  

  5.2.4) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล และ  

  5.2.5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดให้
มีการประชุมกลุ่มผู้นำชุมชน กรรมการ เลขานุการ ของชุมชนย่อยต่าง ๆ 

 

6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  6.1.1 เทศบาลควรมีงบประมาณอุดหนุนในกิจกรรมของชุมชนให้มากข้ึน 
  6.1.2 เทศบาลควรมีการประสานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำ
จากขยะอินทรีย์ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ระดับที่สูงขึ้น 
  6.1.3 ควรให้ชุมชนมีการประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม 
  6.1.4 เทศบาลควรจัดให้มีการแข่งขันระหว่างชุมชนหรือประชาชนในกิจกรรมของทาง
เทศบาล 
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 6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

  6.2.1 ควรกำหนดกลุ่มประชากรเพิ่มเติม เช่น นักเรียน หรือ เยาวชน เนื่องจากแนวคิด
อาจจะแตกต่างจากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ 

  6.2.2 ควรเพิ่มการวิจัยแบบปริมาณ กึ่งปริมาณ การสังเกต หรือ แบบทดลอง เพ่ือให้การ
วิจัยมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

  6.2.3 ควรมีการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถลดปริมาณขยะให้
ลดน้อยลงได้มากกว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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การบริหารจัดการคนเก่ง 
กรณีศึกษา: บริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

 
 
 
 

คนึงนิตย์ เงินสัจจา 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการคนเก่ง กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน” วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง ของสถานประกอบการ
ต้นแบบ (Best practice) ในด้านการบริหารจัดการคนเก่ง 2) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการคนเก่ง ของ
บริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ การทบทวนเอกสาร 
(Document review) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม 
1) ผู้เชี ่ยวชาญการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2) คนเก่งบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน 3) คนเก่งที่ลาออกจากบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
รวมจำนวน 26 ท่าน จากนั้นนำข้อมูลมาทำการจัดหมวดหมู่และแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง ควรมีแนวทางดังนี้ 1) การได้มาซึ่ง        
คนเก่ง (Talent Acquisition) ซึ่งปกติคนเก่งจะได้มาโดยการสรรหา หรือการสร้าง การสรรหาคนเก่ง
จากข้างนอกเข้ามาในองค์การ หรือการสร้างโดยการพัฒนาคนข้างในองค์การให้มีขีดความสามารถในการ
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ขับเคลื่อนงานที่องค์การคาดหวัง แต่ปัจจุบันมุมมองเรื่อง การได้มาซึ่งคนเก่งเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ การสร้าง 
หรือ การสรรหา แต่เป็นการยืมคนเก่งจากข้างนอกเข้ามาช่วยองค์การเพิ่มขึ้น 2) การพัฒนาคนเก่ง 
(Talent Development) ปัจจุบันนอกจากการพัฒนาคนเก่งรูปแบบ 70: 20: 10 แล้ว ควรมีการนำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเรื่องที่สำคัญคือการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา
จริงในองค์การ รวมถึงมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) และแผนสืบ
ทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 3) การใช้ศักยภาพของคนเก่งในการทำงาน 
(Talent Deployment) การใช้ศักยภาพของคนเก่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้ คือ การเปิดโอกาสให้
คนเก่ง ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน ในการขับเคลื่อนองค์การ ขับเคลื่อนงานสำคัญ ที่เป็น           
กลยุทธ์หลัก ๆ ขององค์การ 4) การรักษาคนเก่ง (Talent Retention) องค์การจะต้องมีการประเมินผล
งาน รวมถึงตัวชี้วัดที่ชัดเจน และการบริหารค่าตอบแทนตามผลงาน การสื่อสารที่ชัดเจนและการเข้าถึง
ข้อมูลสถานการณ์ของบริษัททั่วทั้งองค์การ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน การ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสวัสดิการของพนักงานและครอบครัวเพ่ือรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การได้ 
 
คำสำคัญ: คนเก่ง การจัดการคนเก่ง 
 
1. บทนำ 

 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก นักจัดการทรัพยากรมนุษย์จึง
จำเป็นต้อง ปรับเปลี ่ยนบทบาทจากเดิมที ่เน้นการปฏิบัติการไปสู ่ระดับกลยุทธ์ถึงจะสามารถเพ่ิม
ความสำเร็จให้เกิดแก่องค์การได้ ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ มีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนเก่ง         
ให้มาทำงานร่วมกับองค์การ เพื่อเสริมขีดความสามารถขององค์การ จึงส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตัวคนเก่ง 
ระหว่างองค์การซึ่งหากองค์การสูญเสีย คนเก่งไป จะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ  
มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยู่กับบุคคลนั้นไปด้วย โดยเฉพาะ
ปัจจุบันแต่ละองค์การจะมีพนักงานจากหลากหลายเจนเนอเรชั่ นทำงานร่วมกัน แต่ละเจเนอเรชั่น          
มีความคิด ทัศนะคติต่อการทำงานที่แตกต่างกัน กระบวนการบริหารคนเก่ง จึงเป็นกระบวนการ ที่สำคัญ
ที่สุดประการหนึ่งในการบริหารองค์การในปัจจุบันนี้  

 บริษัทผลิตชิ ้นส่วนอากาศยาน เป็นบริษัทที ่ต ้องใช ้เทคโนโลยีและบุคลากรที ่ม ีความรู้            
ความเชี่ยวชาญสูง การสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ       
ได้ยาก และไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันอย่างรุนแรงในด้านการสรรหา
บุคลากรที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย ความจำเป็นในการบริหารค่าใช้จ่ายในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษาองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์การ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจ
และการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
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จากการศึกษา อัตรการลาออกของแต่ละอุตสาหกรรมรายปี พบว่าปี 2553-2561 อัตราการลาออกแบบ
สมัครใจเฉลี่ยอยู่ที่ 14.13 % (TheBangkokinsight, 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1  อัตรการลาออกของแต่ละอุตสาหกรรมรายปี 
ที่มา: TheBangkokinsight, 2562 

 จากสถิติการลาออกของคนเก่ง ของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
พบว่า ภาวะวิกฤต COVID-19 คนเก่งของบริษัทมีอัตราการลาออกที่สูงกว่าอัตราที่ยอมรับได้ของบริษัท
ซึ่ง อัตราการลาออกที่ยอมรับของบริษัทมีค่าน้อยกว่า 5% แต่ช่วงภาวะวิกฤต เดือนสิงหาคมและเดือน
กันยายน 2563 มีอัตราการลาออกของคนเก่ง 5.13% และ 5.41% ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  อัตราการลาออกของคนเก่ง ของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน    
(เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม 2563) 
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 จากภาวะวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น องค์การต่าง ๆ ได้รับผลกระทบและมีการปรับตัวกัน
อย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในช่วงเวลานี้  และบางเรื่องก็อาจจะเป็น            
วิถีใหม่ (New Normal) สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตต่อไป จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
จึงต้องการที่จะศึกษาถึงแนวทาง ในการบริหารจัดการคนเก่ง ของสถานประกอบการต้นแบบที่มีการ
บริหารจัดการคนเก่ง อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหารจัดการคนเก่ง ของบริษัท
แห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคนเก่งได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   

  1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง ของสถานประกอบการต้นแบบ 
(Best practice) ในด้านการบริหารจัดการคนเก่ง  

  1.2.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการคนเก่ง ของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

 1.3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ การทบทวนเอกสาร (Document review) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) 

  การทบทวนข้อมูลการจัดการคนเก่งขององค์การที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน          
การจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 (Human resource management excellence) 
และเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์การภายนอกว่าเป็นสถานประกอบการที่มี
รูปแบบการบริหารจัดการคนเก่ง ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน              
เป็นต้น 

  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ท่านเป็น
ผู ้เช ี ่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี ท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคม          
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง 
โดยเป็นกลุ่มคนเก่งของบริษัทหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จำนวน 20 ท่าน  

  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง  
โดยเป็นกลุ่มคนเก่งที่ลาออกจากบริษัทหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จำนวน 5 ท่าน 
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  1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

  ระยะเวลาในการศึกษาตลอดโครงการเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ ่มตั ้งแต่ เดือน
สิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.4.1 ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารคนเก่งของบริษัท
ต้นแบบ 

  1.4.2 ได้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวปฏิบัติในการบริหารคนเก่งของ
บริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  

  1.4.3 การสร้างความจงรักภักดีของคนเก่งในบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน และกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานอย่างเต็มศักยภาพ 

  1.4.4 การลาออกของคนเก่งน้อยลง 

2. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนนิยามแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังนี้ คนเก่ง คือ คนที่องค์การพิจารณา 
ว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความเป็นผู้นำมีผลการปฏิบัติงานสูงเหนือเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การ
กำหนด โดยศักยภาพดังกล่าว พร้อมต่อการพัฒนาและเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งที่สำคัญขององค์ การ            
มีระดับขีดสมรรถนะสูงจำเป็นต่อความสำเร็จและมีคุณลักษณะ สำคัญตรงตามที่องค์การต้องการ            
เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์และความต้องการทางธุรกิจในอนาคต             
(ชนากานต์ บุญทอง และคณะ, 2562 อ้างอิงจาก Lawler & Ulrich) นอกจากนี้ บุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
หมายถึง บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ มีความคิดริเริ่มมี ความสามารถในการปรบัตัว 
มีความสามารถด้านสติปัญญา มองโลกในแง่ดี มีความโดดเด่น และมีความสามารถที่แตกต่างจาก            
คนอ่ืนบุคลากรที ่มีศักยภาพสูงจะมีความสำคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก  

 ในการศึกษาในครั้งนี้ คนเก่ง คือ คนที่องค์การพิจารณา ว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความ
เป็นผู้นำมีผลการปฏิบัติงานสูงเหนือเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การกำหนด โดยศักยภาพดังกล่าว พร้อมต่อ
การพัฒนาและเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งที่สำคัญขององค์การ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากบริษัทแห่งหนึ่ง 2) กลุ่ม HTG: High Performance Group เป็นกลุ่มคนเก่งที่แต่ละ
แผนกเลือกมาทำกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญขององค์การ 3) กลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้สืบ
ทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์การ 

 การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และ
วางแผนเพื่อบริหารจัดการคนเก่งขององค์การอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน  ตั้งแต่การสรรหาและ
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คัดเลือกคนเก่ง การพัฒนาความสามารถคนเก่ง และการรักษาคนเก่ง (ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ, 2552 
อ้างอิงจาก Schweyer, 2004) 

 การบริหารจัดการคนเก่ง จากผลการศึกษาของ ASTD: American Society for Training 
and Development (สุก ัญญา ร ัศมีธรรมโชติ , 2554 อ้างอิงจาก ASTD) ได ้สำรวจโดยศึกษา
เปรียบเทียบองค์การชั ้นนำ 4 สถาบันซึ ่งได้แก่ ASTD, Tower Watson, Mercer และ Success 
Factors พบว่า กิจกรรมที่สำคัญ 5 อันดับแรก ที่องค์การส่วนใหญ่กำหนดไว้ในระบบบริหารจัดการคนเก่ง 
คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการรักษาคนเก่งขององค์การ ดังตาราง 

ตารางที่ 2.1: เปรียบเทียบกิจกรรมที่สำคัญ 5 อันดับแรก ที่องค์การส่วนใหญ่กำหนดไว้ในระบบ
บริหารจัดการคนเก่ง 

ASTD Tower Watson Mercer Success Factors 

1. การบร ิหารผลงาน 
(63.7%) 

1. การพ ัฒนา Talent 
(66%) 

1. การเตรียมผู ้ส ืบทอด
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
องค์การ (29%) 

1. การพัฒนา Talent 
ในองค์การ (63.3%) 

2. การเรียนรู้ / ฝึกอบรม 
(61.7%) 

2. การแสดงความชื่นชม
ต่อผู้มีผลการปฏิบัติงานท่ี
ดีเลิศ (57%) 

2. การพัฒนาผู ้บร ิหาร
ระดับสูง (28%) 

2. การรักษาและการลด
อัตราการ ลาออกของ 
Talent (60%) 

3. การพัฒนาผู ้บริหาร 
(59.1%) 

3 .  การบร ิหารผลงาน 
(55%) 

3. การเตรียมแผนผู ้สืบ
ทอดตำแหน่งทั้งองค์การ 
(20%) 

3.การสรรหา (49.4%) 

4. การพัฒนาพนักงานท่ี
ศักยภาพสูง (52.8%) 

4. การพัฒนาผู ้บร ิหาร
ระดับสูง (55%) 

4. การเตรียมอัตรากำลังที่
เก่งให้เพียงพอ (19%) 

4. การสร ้างความรัก
ความผูกพันต่อองค์การ 
(41.2%) 

5. การสรรหา (43.2%) 5. การจัดทำระบบผู ้สืบ
ทอดตำแหน่ง (54%) 

5. การสร้างความรักความ
ผูกต่อองค์การ (19%) 

5. การประเมินผลงาน
ปฏิบัติงาน (27.7%) 

ที่มา: (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2554 อ้างอิงจาก ASTD) 

 



 

 
 142  

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี

 การบริหารจัดการคนเก่ง ซึ่งหากพิจารณาตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ถึงแม้กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร คนเก่ง 5 อันดับแรก จะมีความแตกต่างกันที่การให้น้ำหนักความสำคัญของ
แต่ละองค์การ อาจเนื่องด้วยลักษณะของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ภายใน แต่หากจัดกลุ่มร่วมกัน ทั้ง 4 บริษัท จะพบว่า สามารถแบ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และรักษาคนเก่งขององค์การ คือ 

 1. การสรรหา เตรียมอัตรากำลังให้เพียงพอ  
 2. การพัฒนาและฝึกอบรม คนเก่ง  
 3. การบริหารผลงาน 
 4. การสร้างความผูกพันและลดอัตราการลาออก  
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 6. การเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งทั้งในระดับสูงและทั่วทั้งองค์การ  
 7. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

 Anju Kumar (2017) ได ้ เสนอแนวทางในการบร ิหารคนเก ่ง  (Talent Management 
System) ไว้ 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 

 1.การได้มาซึ่งคนเก่ง Talent Acquisition คือการมีกลยุทธ์ในการดึงดูด และรวมไปถึงการ 
สรรหาพนักงานที่มีทักษะในการทำงานสูงและมีความตั้งใจในการทำงานสูง 

 2.Talent Development การพัฒนาคนเก่งพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทั้งในส่วน
ของการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าและทักษะที่สำคัญต่าง ๆ ในการทำงาน การจัดทำ
แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan)  

 3.Talent Deployment การเปิดโอกาสให้คนเก่ง ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน           
มีส่วนร่วมในการทำงานที่ท้าทาย งานทีส่ำคัญ  

 4.Talent Retention การรักษาคนเก่ง การสร้างความผูกพันให้คนเก่ง การประเมินผลงาน
และสมรรถนะ (Competency) ของคนเก่ง โดยผลการปฏิบัติงานของคนกลุ่มนี ้จะสามารถสร้าง 
ผลงานที่เป็นเลิศ แตกต่างจากพนักงานกลุ่มอื่น ๆ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การกำหนดการให้รางวัล
ที่เป็นสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ขั้นตอนนี้เป็นการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง 
(Talent) สร้างผลงานชั้นเลิศให้องค์การอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 2.1: แนวทางในการบริหารคนเก่ง (Talent Management System) 

ที่มา: Anju Kumar (2017) 

 ทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (P-O Value Fit) (สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์. 
2561 อ้างอิงจาก Kristof-Brown et al.) อธิบายความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การจะเกิดขึ้น
ได ้เมื่อพนักงานได้รับการดูแลจากองค์การตรงกับสิ่งที่ต้องการ และองค์การกับพนักงานให้ความสำคัญ
ในเรื่องต่างๆ สอดคล้องกัน ดังนั้นหากแนวปฏิบัติที่องค์การนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลมีความสอดคล้องกับสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญและต้องการได้รับจากการทำงาน พนักงาน      
ย่อมมีความสุขกับการทำงานและตั้งใจคงสมาชิกภาพกับองค์การ (Intention to Stay)  

 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีพบว่า ผู้นำมีอิทธิพลต่อการจัดการคนเก่ง สอดคล้องกับ
ทฤษฎีภาวะผู ้นำตามสถานการณ์ (Leadership Situation Theory) ของฮอร์เซย์และบลันชาร์ด 
(Administrator. 2554) ซึ่งแบ่งภาวะผู้นำออกเป็น 4 แบบ คือ  

 1.ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นำประเภทนี้จะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและดูแล
ลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่  1 คือ บุคคลมีความพร้อมอยู่ใน
ระดับต่ำ 

 2.ผู้นำแบบขายความคิด (Selling) ผู้นำประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ตามขาดความสามารถ
ในการทำงาน แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ทำพฤติกรรมนั้นโดยการให้รางวัลก็จะทำให้เกิดความ
เต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะทำงานมากขึ้น ผู้บริหารจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 
2 ทาง และต้องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะทำให้ผู้ตามเข้าใจและตัดสินใจในการ
ทำงานได้ด ีเหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมในการทำงานอยู่ในระดับที่ 2 คือ บุคคลมีความพร้อมอยู่ใน
ระดับต่ำถึงปานกลาง 
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หัวหน้างาน 
แนวทางบริหารที่สอดคล้อง 

สนับสนุน 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการคนเก่ง 

องค์การ 
นโยบายการบริหาร 

คนเก่ง 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการทำงาน 

 
- หัวหน้างาน 
- การติดต่อสื่อสาร / การ

ประสานงาน 
- ความก้าวหน้าใน วิชาชีพ 
- ผลตอบแทน สวัสดิการและรายได้ 
- การฝึกอบรม และพัฒนา 

 3.ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้นำประเภทนี้จะคอยอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทางหรือรับฟังเรื่องราว ปัญหา
ต่าง ๆ จากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ผู้ตามปฏิบัติงาน
ได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับ 3 คือ       
ความพร้อมของผู้ตามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะ
รับผิดชอบงาน 

 4.ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
เล็กๆน้อยๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความพร้อมในการทำงานระดับสูง
สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ดี  เหมาะกับผู ้ตามที ่มีความพร้อมอยู ่ในระดับ 4 (M4) คือ              
ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจในการรับผิดชอบการ
ทำงาน 

 2.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนเก่ง ผู้ศึกษา
ได้วางกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3. วิธีการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

 3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยเป็นกลุ ่มคนเก่งของบริษัทแห่งหนึ ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จำนวน 20 ท่าน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยเป็นกลุ่ม
คนเก่งที่ลาออกจากบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จำนวน 5 ท่าน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยดำเนินการดังนี้ 1) การจัดทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ถึงยังนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล    
2) ชี ้แจงกับผู ้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าและขออนุญาตก่อนที่จะดำเนินการเก็บข้อมูล  3) ทำการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth Interview) โดยผู้วิจัยจะมีการบันทึกเสียง (Recording) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที ่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ที ่สุดพร้อมกับสังเกตท่าทางหรือพฤติกรรมประกอบด้วย               
เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันความถูกต้องและเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันและตรวจสอบว่าข้อมูลใดบ้างที่ไม่ต้องการให้เปิดเผย 4) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์        
การวิเคราะห์เพื่อให้ได้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพมีความละเอียดครบถ้วนตามที่ผู้วิจัยได้รับจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุด 5) การตรวจสอบคุณภาพของคำถามของผู้วิจัยจะเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่
เกี ่ยวข้องกับเรื ่อง การจัดการคนเก่งในภาวะวิกฤต และนำเสนอต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาซึ ่งเป็น
ผู้เชี่ยววชาญด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของข้อคำถามที่ใช้          
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยผู้วิจัยดำเนินการ
ทดสอบแบบสอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจะนำแบบสอบถามไปใช้จริงและสร้างความเชื่ อมั่นใน
การเก็บข้อมูลด้วยการชี้แจงแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ถึงการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์
นั้นสามารถบอกข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้มากท่ีสุด 

 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก            
(In Depth Interview) ซึ ่งมีแบบคำถามปลายเปิดกึ ่งมีโครงสร้างเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์          
โดยโครงสร้างของคำถามจะสร้างขึ้นโดยใช้กรอบคำถามการวิจัยในการกำหนดประเด็นต่ าง ๆ เพื่อตั้ง
เป็นคำถามซึ่งในแต่ละประเด็นอาจจะประกอบด้วยหลายคำถามนอกจากนี้ยังใช้เครื่องบันทึกเสียงและ
เครื่องบันทึกภาพเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยแบ่งคำถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ช่วงเปิดการสัมภาษณ์เป็นการกล่าวทักทายแหล่งข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ
งานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันกับแหล่งข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ประโยชน์ที่
ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับ การเก็บรักษาความลับและแนวทางในการเก็บข้อมูล ส่วนที่ 2 ช่วงเนื้อหาเป็น
การตั้งคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคนเก่ง ในภาวะวิกฤต 
นอกจากนั้นได้ให้อธิบาย พร้อมกับการยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบการให้ข้อมูลเพื่อความละเอียด
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และชัดเจนของข้อมูล ส่วนที่ 3 เป็นขั้นตอนการปิดการสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มตัวอย่างและกล่าว
ขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์  

 จากคำถามวิจัยที่ว่าการบริหารจัดการคนเก่งของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานควรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเมื่อ
ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth Interview) เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยทำการถอดเทปจาก
ข้อมูลในเครื่องบันทึกเสียงอย่างละเอียดโดยทำการฟังเทปบันทึกเสียงซ้ำ  ๆ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และครบถ้วนแล้วนำบทสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) มาทำการจัดหมวดหมู่และ
แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องและไม่เกี ่ยวข้องออกจากบทสัมภาษณ์เพื่อความชัดเจนในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและอาจจะนำข้อมูลที่ไม่เกี ่ยวข้องบางอย่างกลับมาพิจารณาประกอบในภายหลั ง            
เพื่อเป็นการเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วจากนั้นทำการหาข้อมูลที่มี
ความสอดคล้องและแตกต่างกันโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจำแนกตามคำถามวิจัยและทำการ
วิเคราะห์ต ีความข้อมูลโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องมาประกอบและเชื ่อมโยง
ความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนเพื ่อให้ครอบคลุมระหว่างข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ                  
ความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ถึงเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) ซึ ่งเป็น             
แนวซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าผลที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยใดแล้วมานำมาวิเคราะห์
สรุปเป็นแบบบรรยายเพื่อตอบปัญหาการวิจัยจากระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวไปข้างข้างต้นผู้วิจัยนำเสนอ
ผลการศึกษาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพท้ังหมดในบทต่อไป 

 การสร้างเครื่องมือวิจัย 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 2) ศึกษารูปแบบและเทคนิค
การสัมภาษณ์ รวมทั้งวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ 3) จัดทำแบบสัมภาษณ์ 4) นำแบบสัมภาษณ์เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา แล้วนำข้อเสนอที่ได้นำไปปรับปรุงแก้ไข                 
5) นำแบบสัมภาษณ์ที ่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที ่ปรึกษาก่อนนำไปใช้จริง 6) จัดทำแบบ
สัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 7) ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ รวมทั้งมีเครื่องบันทึกเสียง เพื่อความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล 

4. ผลการศึกษา 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร (Document Review) และสัมภาษณ์
แหล่งข้อมูล ทั ้งผู ้เชี ่ยวชาญการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ ่มคนเก่งบริษัทแห่งหนึ ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน คนเก่งที่ลาออกจากบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน รวมจำนวน 26 ท่าน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาแนวทาง             
การบริหารจัดการคนเก่ง ของสถานประกอบการต้นแบบ (Best Practice) ในด้านการบริหารจัดการ
คนเก่ง และเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการคนเก่ง ของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานโดยนำข้อมูลที ่เก็บรวบรวมได้จากการทบทวนเอกสาร  (Document Review) และ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Dept Interview) ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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 4.1 การจัดการคนเก่งของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี  

 คนของ เอสซีจี ประกอบด้วย 2 คุณสมบัติที่เด่นชัด คือ การเป็นคนเก่งและคนดี ซึ่งคนเก่ง
ไม่ได้หมายความว่าต้องสอบได้คะแนนดี หากแต่ต้องรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ส่วนคนดี หมายถึงคนที่เข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี  ทั้งยังต้องมี
ภาวะผู้นำซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความอาวุโส แต่ต้องแสดงถึงความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค ์รวมถึงการเปิดใจรับฟังความแตกต่าง และต้องกล้าท้าทายที่จะปรับปรุงการทำงานให้ดีกว่า
เดิม เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีดีขึ้นกับลูกค้า  

  4.1.1 การสรรหา การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่การรับ
สมัครพนักงานผ่านเว็บไซต์ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) มาช่วย
คัดกรองใบสมัคร ด้วยการนำคุณสมบัติของผู้สมัครมาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่กำหนดของแต่ละ
ตำแหน่งงาน ทำให้สามารถตอบกลับผลการคัดเลือกไปยังผู้สมัครได้เร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาให้ทั้ง
องค์การและผู้สมัคร และทำให้องค์การสรรหาคนที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้ น และมีการจัด
โครงการ Drawing Your Career with SCG Career Camp เพื่อรับสมัครและคัดเลือกน้อง ๆ นิสิต
นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
ชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มธุรกิจหลักของ เอสซีจี 

  4.1.2 การพัฒนาบุคลากร ใช ้ระบบการบริหารจัดการการเร ียนรู ้ผ ่านระบบ                    
E-Platform มาช่วยในการติดตามและพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรองรับการประเมินผลสมรรถนะรายปี ทั้งจากหัวหน้า
งานและพนักงาน ในการหาข้อบกพร่องหรือช่องว่างในการทำงาน เพื่อให้การวางแผนการพัฒนา
รายบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ “การพัฒนาพนักงานในปัจจุบันต้องเป็นแบบ Lifelong 
learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  4.1.3 70:20:10 สูตรพัฒนาคนรับความท้าทาย การเรียนรู้ของพนักงานเอสซีจีไม่ได้
เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น แต่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาช่วยให้สัดส่วนการเรียนรู้แบบ 70:20:10            
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 70 แรก จะเป็นการเรียนรู้จากการทำงานจริง โดยมีระบบ Performance 
Management System (PMS) ให้พนักงานสามารถระบุรายละเอียดงานของตนเอง รวมทั้งวิเคราะห์
หาจุดบกพร่องที่ต้องการเรียนรู้ เพ่ือให้หัวหน้ารับรู้และให้พนักงานได้พัฒนาอย่างเหมาะสม 20 ต่อมา
จะเป็นการพัฒนาพนักงานผ่านการให้คำแนะนำจากพี ่เลี ้ยงหรือผู ้เชี ่ยวชาญในองค์การ  โดยมี 
Knowledge Management (KM) ให้พนักงานได้แสวงหาความรู้ ผ่านการใช้ Workplace ซึ ่งเป็น
โซเซียลมีเดียที่ใช้ในองค์การ โดยจะมีห้องต่าง ๆ ให้เข้าไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ทุกที่ทุก
เวลาตามความสนใจ และ 10 สุดท้ายจะเป็นการเรียนทั้งในห้องเรียนและหลักสูตรออนไลน์ ผ่านระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System – LMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมการนำเสนอ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ว่าห้องเรียนใดเหมาะสำหรับพนักงาน ทั้งยังสามารถติดตามได้ว่าแต่ละคนเรียน
หลักสูตรนั้น ๆ ครบถ้วนหรือไม่ 
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  4.1.4 Reskill – Up skill เสริมแกร่งศักยภาพคน พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
รอบตัวด้วยการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดีขึ ้น (Reskill) และการเสริมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Up skill) 
เพ่ือให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

  4.1.5 Engagement สร้างการเติบโตให้พนักงานอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการต่างๆ 
ที่เรามุ่งพัฒนา ดูแล และรักษาพนักงานทุกระดับ ต้ังแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนกระทั่งลาออกหรือ
เกษียณอาย ุทำให้ปัจจุบันอัตราลาออกของเอสซีจีอยู่ที่ร้อยละ 4.5 และมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานอยู่
ที่ 12 ปี ซึ ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานของโลก ทั้งยังจัดให้มีการสำรวจระดับความผูกพันของ
พนักงานทุก 2 ปี  

  4.1.6 การปรับตัวด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื ่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่  และเพื่อเตรียมทรัพยากร
บุคคลที่มีศักยภาพสูงให้พร้อมสู่การขึ้นเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต 

 เอสซีจีมุ ่งมั ่นสร้างคุณค่าขององค์การอย่างต่อเนื่องเ พ่ือให้เป็นองค์การที่น่าร่วมงานด้วย 
สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับและสาขาอาชีพให้เข้าร่วมทำงาน พร้อมกับมี
โอกาสเติบโตและก้าวหน้าในบทบาทและหน้าที่ จากพนักงานระดับปฏิบัติการสู่หัวหน้างานในระดับที่
สูงขึ้นตามศักยภาพและเป้าหมายของแต่ละคน เอสซีจีต้องปรับตัวในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือรักษาทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจในอนาคต 

 ปรับแนวทางการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยเพิ่มสัดส่วนการรับผู้มีประสบการณ์และ
ความสามารถ (Mid- career) เข้ามาทำงานในสาขาที่รองรับธุรกิจในอนาคตของเอสซีจี เช่น Digital, 
Retail, Logistics เป็นต้น 

 ศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบอื่นๆ พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการ
ทำงาน (Flexible Hiring Scheme) เอสซีจีจึงต้องศึกษาการจ้างงานในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการจ้าง
เป็นพนักงานประจำ เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกับ
แนวโน้มของตลาดแรงงาน 

 เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Key Talent) เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคลให้พร้อม
สำหรับธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เอสซีจีจึงดำเนินการขยายผลด้าน Talent Management ให้
ครอบคลุมกลุ ่มพนักงานระดับ Junior Management และ Senior Management ซึ ่งถ ือเป็น 
Critical Position ของเอสซีจี โดยในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 4,000 คน 
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 4.2 ทิศทางการบริหารคนอย่างย่ังยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการลงทุนเพื ่อเสริมสร้ าง
ศักยภาพของพนักงานในกลุ ่ม ปตท. ทุกคน ปตท. ทราบดีว่าพนักงานที่มีศักยภาพ ความตั ้งใจ 
ความสามารถ และความผูกพันต่อองค์การคือ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่ช่วยผลักดันการดำเนิน
ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ที่ผ่านมา ปตท. จึงให้ความสำคัญในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-Based Society) มาโดยตลอด ส่งเสริมโอกาสสร้างความ 
เป็นผู้นำ พัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดีคนเก่ง ทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตการทำงาน ปตท. 

  4.2.1 การสรรหาพนักงาน ปตท.พร้อมเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่มีศักยภาพและต้องการ
ความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์การให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน 
โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการมุ่งส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์การอย่างยั่งยืน มีความสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและ
การทำงาน รวมทั้งคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน 

  ปตท. มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยประชาสัมพันธ์รับสมัคร
งานผ่านช่องทางต่างๆ ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผู ้สมัครที่หลากหลาย        
มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลระดับธุรกิจร่วมกับหน่วยธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ อัตรากำลัง 
กำหนดขีดความสามารถท่ีต้องการ และจัดทำแผนการสรรหาบุคลากร เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร
ที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ 

  4.2.2 การสร้างแรงจูงใจ ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในการทำงาน และอ่ืน ๆ โดย  

     - การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเลื่อนระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน           
ทั้ง ปตท. และเพ่ือให้พนักงานที่มีศักยภาพและผลการปฏิบัติงานดี มีโอกาสในการก้าวหน้าได้แตกต่าง
จากพนักงานกลุ่มอื่น 

     - การปรับนโยบายขึ้นเงินเดือนเมื่อพนักงานได้รับการเลื่อนระดับ ซ่ึงเป็นหลักการ
ที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำ ส่งผลให้ในระยะยาวสามารถรักษาระดับเงินเดือนของพนักงานให้
เทียบเคียงได้กับตลาด และเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการ
ทำงานมากข้ึน หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 

     - มีการบริหารค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งกำหนดให้
พนักงานทุกระดับต้องตั้งเป้าหมายและดัชนีชี้วัดระดับบุคคลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถสะท้อนความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
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     - มีการศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการบริหารค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนำทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี  

     - มีการจัดทำแผนพัฒนาสายอาชีพพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานใน
การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ้น โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับพนักงานที่มีผลงานดีและ
สามารถพัฒนาศักยภาพได้ตรงตามตำแหน่งงาน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

     - จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกว่าที่กฎหมาย
กำหนด โดยออกแบบให้เหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงอายุของพนักงาน รวมถึงพนักงานสามารถเลือก
รับสวัสดิการได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น สวัสดิการทางเลือก และค่ารักษาพยาบาลของ
บุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

  4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปตท. นำระบบการบริหารจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือสร้างให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้อง
กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การและเสริมสร้างความผูกพัน รวมถึง
เชื่อมโยงกับมุมมองตาม Balance Scorecard ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1)  มุมมองด้านผลิตภัณฑ ์2) มุมมอง
ด้านลูกค้า 3) มุมมองทางการเงิน 4) มุมมองด้านบุคลากร 5) มุมมองด้านกระบวนการภายใน          
6) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

  นอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การแล้ว ปตท.ยังกำหนดตัวชี้วัดในระดับกล
ยุทธ์ซึ่งจะถูกถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการ และรายบุคคล ตลอดจนมีการติดตามการดำเนินงาน อย่าง
น้อย 3 ครั้งต่อปี โดยพนักงานและผู้บังคับบัญชาต้องติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีในไตรมาสที่  2 
และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในไตรมาสที่  4 ครอบคลุมการวางแผน การติดตามความ
คืบหน้า และการพัฒนาศักยภาพ เพื ่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ขององค์การ 

  4.2.4 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน ปตท. มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ผ่านการบริหารสายอาชีพและส่งเสริมความรู้ควบคู่กัน โดยการบริหารสายอาชีพนับเป็นกลไก
ในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่งงาน  ได ้แก่ สมรรถนะ องค์ความรู้  ประสบการณ์                         
และคุณลักษณะ ส่งผลให้พนักงานมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง           
ซึ่งกำหนดให้มีการวางแผนการพัฒนารายบุคคล โดยมีแนวทางการพัฒนาบนหลักการ 70/20/10 คือ 
ร้อยละ 70 ทักษะที่ได้ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง ร้อยละ 20 ผู้บังคับบัญชาหรือพ่ีเลี้ยง
เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำและสอนงาน และอีกร้อยละ 10 ได้รับความรู้และทักษะจากการอบรม 
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  4.2.5 ระบบการบริหารสายอาชีพ (Career Management) เป็นระบบที่วางแผน
พัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ ความสามารถ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาและ
พนักงานร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานให้
ก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป 

  4.2.6 ความผูกพันต่อองค์การ ปตท. ศึกษาและกำหนดปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นประจำทุกปีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร การประชุมกลุ่มย่อยกับพนักงาน ควบคู่ไปกับการ
สำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานทั้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  เช่น อัตราการ
ลาออกและข้อร้องเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของพนักงานที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม และนำผลประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงต่อไป 

 4.3 แนวทางการบริหารจัดการคนของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน  

 ในยุคดิจิทัล เอไอเอสจำเป็นต้องมีบุคลากรพร้อมด้วยความสามารถและการใช้การทักษะด้าน
ดิจิทัล เทคโนโลยี (New Ability) การดึงดูดผู้สมัครงานที่มีทักษะและความสามารถ จึงถือเป็นความ 
ท้าทายอย่างหนึ่ง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างภายในให้เหมาะสม เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้มีความตื่นตัว  เต็มไปด้วย
ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์และมีการบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีการพัฒนาและฝึกอบรมเพ่ิม
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการดิจิทัล เพ่ือให้สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่กับองค์การ
ได้ในระยะยาว 

  4.3.1 การสรรหารักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและแผนสืบทอดตำแหน่ง ในปี 2562 
ทางทีมสรรหาบุคลากรได้จัดกิจกรรมไปยัง 18 มหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำองค์การและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้สมัครงานกับเอไอเอส ซึ่งมีนักศึกษาตอบรับและเข้าร่วมโครงการถึง 2,583 คน โดยเอไอเอส
จะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอไอเอสภายหลังจบการศึกษา
และวางแผนการเติบโตในสายอาชีพสำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได้
กำหนดให้มี “AIS Career Framework” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะนำกระบวนการและขั้นตอนการ
ทำงานให้แก่พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อส่งเสริมในด้านการพัฒนาและการเติบโตในสายอาชีพ และ
ยังช่วยระบุกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพการทำงานที่สามารถเติบโตไปกับบริษัทในอนาคต 

  4.3.2 พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด ้วยว ัฒนธรรมการเร ียนร ู ้ตลอดช ีวิต             
แบบไร้ขีดจำกัด (Anywhere Anytime Any Device) และมีการแบ่ง หลักสูตรจำเป็นสำหรับการเป็น
หัวหน้างาน หลักสูตรที่จำเป็นต่อการฏิบัติงานโดยทั่วไป หลักสูตรที่จำเป็นการทำงานเฉพาะสายงาน 
(Functional) หลักสูตรสำหรับกลุ่ม Talent และพนักงานที่จะเติบโตเป็นผู้บริหาร และหลักสูตร
ส่งเสริม New Ability 
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  4.3.3 การสร้างความผูกพันในองค์การ มีการดูแลพนักงานแบบองค์รวม มีการทำ
การประเมินแบบ 360 องศา ควบคู่กับการจัดทำแผนพัฒนารายบคคล (IDP) และการประเมินความ  
พึงพอใจของพนักงานทุก ๆ 2 ปี 

  4.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน โดยมีทั้งหมด 2 แกน ดังนี้       
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันของหัวหน้างานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การประเมินความก้าวหน้าทางด้านศักยภาพของพนักงานตามแผนการฝึกอบรม
และเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะบุคคล  

 เอไอเอสใช้หลัก 3 P ในการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทน ดังนี้ 1) Pay for 
Performance จ่ายตามผลงาน พฤติกรรมที ่สอดคล้องกับผลงานและศักยภาพของพนักงาน                
2) Pay for Position จ่ายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) Pay for People จ่ายตามทักษะเฉพาะ
ซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์การ 

 4.4 สาเหตุของการลาออกของคนเก่ง ของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานในช่วงเดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน ปี 2563 พบว่า 

 ในภาวะวิกฤต สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจการบิน 
หลายประเทศปิดประแทศ หยุดการเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศ มีการยกเลิกการให้บริการ            
การบินตลอดช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับการอุตสาหกรรม   
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ถูกลดคำสั่งซื้อ เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายที่บริษัทจะต้องมีการใช้กระแสเงินสด           
ที่ระมัดระวังขึ้น เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งในวิกฤตครั้งนี้จึงมีพนักงานที่เป็นคนเก่งของ
บริษัทส่วนหนึ่งลาออกจากบริษัท ด้วยเหตุผลที่ไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองและอนาคตของบริษัท        
จึงทำให้พนักงานเหล่านั้นลาออกไปทำงานในธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้อยกว่าธุรกิจ              
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิค เป็นต้น  

 “ไม่มั่นใจว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหนที่จะมีวัคซีนมาป้องกัน และบริษัทจะกลับมา
เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่1, 2563) 

 พนักงานบางคนตัดสินใจลาออก ด้วยเหตุผลที่ไม่มีความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
การสอนงานและมอบหมายงาน งานที่ผู้บังคบับัญชามอบหมายให้ไม่มีความท้าทายในการทำงาน และ
ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีออกมาได้  

 “ต้องการหัวหน้างานที่สามารถชี้แนวทาง และให้โอกาสให้เราได้ลองทำสิ่งที่ท้าทายและมั่นใจ
ในตัวเราว่าเราสามารถทำได้ มันทำให้เรามีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้สึกมีค่า อยากจะสร้างผลงานที่ดี
ต่อไป และเม่ือทำแล้วล้มเหลวก็ถือเป็นบทเรียน ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งท้าทายมากกว่าทำตาม
หัวหน้าทุกข้ันตอน” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่2, 2563) 
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 ด้วยโครงสร้างของสวัสดิการและเงินเดือนของบริษัทมีการแบ่งพนักงานเป็น  2 ระดับคือ 
ระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้างาน โดยระดับปฏิบัติการ จะได้รับค่าตอบแทนเป็น ค่าจ้าง           
ค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ สำหรับระดับหัวหน้างานจะได้รับค่าตอบแทนเป็น ค่าจ้าง และ
สวัสดิการอื่นๆ แต่ไม่ได้รับค่าทำงานล่วงเวลาเนื่องจากนำไปรวมค่าจ้างแล้ว ซึ่งทำให้พนักงานระดับ
หัวหน้างานบางคนที่ไม่มีค่าทำงานล่วงเวลา แต่ด้วยต้องการให้งานสำเร็จจึงจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา
เป็นประจำ จึงมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัท จนทำให้ตัดสินใจลาออกจากงาน 

 ปี 2562 บร ิษ ัทมีการนำระบบการบร ิหารจ ัดการผลการปฏิบ ัต ิงาน  (Performance 
Management System: PMS) มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการตั้งเป้าหมาย
เป็น SMART Objective มีการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร แต่แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) และแผนสืบทอด
ตำแหน่ง(Succession Planning) ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน ทำให้พนักงานไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเอง 
รวมถึงภาวะวิกฤตจึงทำให้การพัฒนาพนักงานเป็นการพัฒนาจากการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา           
จากหน้างานจริง การอบรมในห้องเรียนลดลง งบการฝึกอบรมและพัฒนาถูกตัดไป เหลือเฉพาะ
หลักสูตรที่จำเป็น เร่งด่วน และหลักสูตรที่กฏหมายกำหนด จึงทำให้พนักงานบางคนไม่พึงพอใจต่อ
ความก้าวหน้าในสายงาน และการฝึกอบรมและพัฒนา 

 4.5 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคนเก่ง ของบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในภาวะวิกฤต 

 จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล ทั้งผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มคนเก่ง
บริษัทหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

  4.5.1 การได้มาซึ่งคนเก่ง (Talent Acquisition) ภาวะปกติมีการรับสมัครงาน
ผ่าน Website ของบริษัท การประกาศหาผู้สมัครจาก Website ชั้นนำของประเทศ ร่วมทวิภาคีกับ
วิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศในการออกแบบหลักสูตร สาขางานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
เพื่อให้ได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการของบริษัท มีการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาและพนักงาน
ผู้ที ่สนใจเข้าร่วมโครงการทวิภาคีระหว่างบริษัทกับวิทยาลัย  และมีการต่อยอดโครงการถึงระดับ
ปริญญาตรีกับมหาลัยชั้นนำของประเทศ รวมถึงการรับนักศึกษาฝึกงานและมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับ
นักศึกษาที่มาฝึกงานทุกคน และมีการพัฒนาพนักงานในบริษัทให้เป็นคนเก่ง มีขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนงานที่บริษัทคาดหวัง แต่ในภาวะวิกฤต บริษัทไม่มีการรับสมัครพนักงานใหม่ การทำทวิภาคี
กับวิทยาลัยชั้นนำยังมีการร่วมโครงการและให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและนักศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง  

  แนวทางการพัฒนาด้านการได้มาซึ ่งคนเก่ง (Talent Acquisition) การทำ          
ทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลัง
การผลิตหลังภาวะวิกฤต รวมถึงการรับสมัครเชิงรุก การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสรรหาเพื่อหา
คนเก่งทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาคนเก่งในองค์การให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานที่
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องค์การคาดหวัง รวมถึง ยืมคนเก่งจากข้างนอก ระยะเวลา 3-6 เดือน เป็นมุมมองการได้มาซ่งคนเก่งที่
เปลี่ยนไป 

  4.5.2 การพัฒนาคนเก่ง (Development Talent) ภาวะปกติ มีการทำแผนการ
อบรมพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เป็นประจำทุกปี มีการจัดอบรม การสอนงาน และการดูงาน
ตามความเหมาะสมของสายงาน สำหรับปี 2562 เริ ่มมีการนำ E-Patfrom เข้ามาใช้ในการพัฒนา
พนักงาน แต่หลักสูตรยังไม่หลากหลายและครอบคลุมทุกสมรรถนะ ในปีเดียวกันเริ ่มมีการจัดทำ
แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ร่วมกับการจัดทำแผนสืบทอด 
ตำแหน่ง (Succession Planning) ของตำแหน่งที่สำคัญเพื่อการวางแผนกำลังคนในการพัฒนาและ
เติบโต อย่างต่อเนื่องขององค์การ แต่ด้วยภาวะวิกฤตจึงทำให้การฝึกอบรมเป็นการฝึกโดยการแก้ไข
ปัญหาจากหน้างานจริงๆ และเน้นการจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรภายในบริษัท สำหรับแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession 
Planning) ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมถึงวิกฤตครั้งนี้ กระทบกับกับบริษัทโดยตรง ทำให้แผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนสืบทอดตำแหน่ง ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

  “บริษัทมีความใส่ใจบุคลากรทุกๆ คนได้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยที่หัวหน้างาน 
จะตั้งไว้ให้ว่าใน 3 เดือนเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง และเราได้มีโอกาสในการเข้าอบรมในหลักสูตร           
ที ่ช ่วยพัฒนาตัวเราเองได้หลายหลักสูตร เช่น 7 habits การสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพเป็นต้น”             
(ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่6, 2563) 

  “มีความพึงพอใจในเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายบุคคลหา
หลักสูตรอบรมมาพัฒนาเยอะมาก แต่ปัจจุบันนี ้ก็เข้าใจในสถานะการณ์ของบริษัท” (ผู ้ร ับการ
สัมภาษณ์ คนที ่6, 2563) 

  “ในช่วงที่บริษัทมีเงินเรามีการฝึกอบรมเยอะ มีการไปดูงานต่างประเทศ แต่ในช่วง 
COVID-19 เราต้องอบรมกันเอง” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่8, 2563) 

   “เนื่องจากปัจจุบัน งบประมาณการฝึกอบรมน้อยลงและงานที่เยอะขึ้น เลยมีโอกาส
พัฒนาและอบรมน้อยลง” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่9, 2563) 

   “ก่อนหน้านั ้นมีการได้ร ับการอบรม และได้ออกไปอบรมจากสถาบันข้างนอก          
ตามความจำเป็นในหน้างาน แต่ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาน้อยลง” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่11, 2563) 

  จากการสัมภาษณ์คนเก่ง ด้านความก้าวหน้าในสายงาน และคัดข้อคิดเห็นที่ได ้ดังนี้   

  “พอใจกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน เนื ่องจากตัวเองยังจัดการกับงานและเวลา           
ไม่ดีพอ” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่6, 2563) 

  “ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความก้าวหน้าในสายงาน ว่าอีกกี่ปีจะสามารถ          
ปรับระดับได้ และจะต้องทำอะไร พัฒนาจุดไหนเพื่อให้ปรับระดับได้” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที่ 10, 
2563) 
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  “ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องความก้าวหน้าในสายงาน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่
บริษัทถูกกระทบกับ COVID-19 เราเข้าใจในสถาณการณ์ของบริษัท แต่ในบางครั้งในมุมของเรา               
ก็อยากจะให้บริษัทเข้าใจเราด้วยว่าเราก็ทำงานเต็มที่  และเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ได้บรรลุเป้าหมาย            
ทุกอย่างแล้ว” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่13, 2563) 

  “ตั้งแต่มีสถานการณ์ COVID-19 เริ ่มไม่มั ่นใจในความก้าวหน้าของสายงานของ
ตัวเอง” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่15, 2563) 

  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคนเก่ง (Talent Development) ปัจจุบัน
นอกจากการพัฒนาคนเก่งรูปแบบ 70: 20: 10 แล้ว เรามีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา
โดยไร้ข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที ่รวมถึงการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ที่เป็นปญัหาใหญ่ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะภาวะวิกฤต ค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมลดลง ดังนั้นการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาจริงจึง
เป็นสิ ่งที ่สำคัญ รวมถึงมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) และ              
แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ที ่ม ีตัวชี้ว ัดที่ช ัดเจนและควรเป็นแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ ที่รวดเร็วกว่าพนักงานทั่วไป และแจ้งให้คนเก่งได้ทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติสู่เป้าหมาย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนเก่ง 

  4.5.3 การใช้ศักยภาพคนเก่ง (Talent Deployment) การเปิดโอกาสให้คนเก่ง 
ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน ใช้คนเก่งในการนำพาองค์การผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก          
ซึ่งเป็นเรื ่องสำคัญที่สุดในตอนนี้  ต้องเปิดโอกาสให้คนเก่ง ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน            
ในการขับเคลื่อนองค์การ ขับเคลื่อนงานสำคัญ ที่เป็นกลยุทธ์หลัก ๆ ขององค์การ 

  “งานที ่ได้ร ับมีความท้าทายในการทำงาน มีอิสระในการตัดสินใจ” (ผู ้ร ับการ
สัมภาษณ์ คนที ่8, 2563) 

  “หัวหน้างานปล่อยให้เราได้ลองเรียนรู้เจองานที่ยากๆ บางงานก็สามารถจัดการได้ 
บางงานต้องขอความช่วยเหลือจากทีมอื่น ๆ และหัวหน้ามีการสอนงานอยู่ตลอดเวลา” (ผู้รับการ
สัมภาษณ ์คนที ่12, 2563) 

  “งานที่ท้าทายไม่ใช่งานง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้ ดึงดูดให้พนักงานที่เป็นคนเก่งอยากลอง 
และยังอยากอยู่กับองค์การต่อไป” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่16, 2563)  

  “เปิดโอกาสให้ได้ลอง คิด ทำ อะไรใหม่ ๆ” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่17, 2563) 

  “รวมแล้วก ็ยังม ีความสุขก ับการที ่อย ู ่ ในบร ิษ ัทอยู่  ชอบโครงการที ่ท ้าทาย
ความสามารถของเรา เป็นโครงการที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ได้ค้นหาศักยภาพของตัวเอง ต้องการงาน
ที ่สร ้างคุณค่ากับตัวเรา และเมื ่อเราทำสำเร็จ ก็ม ีการชื ่นชมและรางวัล กับผลงานของเรา”               
(ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่17, 2563) 

  หัวหน้างาน ให้โอกาส กระตุ้นความสามารถ ทำให้อยากคิด อยากทำอะไรใหม่ ๆ 
และให้รางวัลตามผลงาน (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่20, 2563) 
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มีการปรับเปลี่ยนงานให้มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิม แต่ขาดแรงจูงใจ ขาดแผนพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายงาน หรือรางวัลที่ควรจะได้รับ (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่22, 2563) 

  แนวทางการพัฒนา การใช้ศักยภาพคนเก่ง (Talent Deployment) การเปิด
โอกาสให้คนเก่ง ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน (Talent Deployment) เป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่สุด ใช้คนเก่งในการนำพาองค์การผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน 
ในการขับเคลื่อนองค์การ ขับเคลื่อนงานสำคัญ ที่เป็นกลยุทธ์หลัก ๆ ขององค์การ  

  4.5.4 การรักษาคนเก่ง (Talent Retention) เริ่มมีการนำระบบการบริหารจัดการ
ผลการปฏ ิบ ัต ิงาน (Performance Management System: PMS) มาใช ้ในการบร ิหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในปี 2562 มีการตั ้งเป้าหมายเป็น SMART objective คือ S-Specific 
(เจาะจง) คือ มีการระบุที่ชัดเจน, M-Measurable (วัดได้) คือ การระบุเป้าหมายดังกล่าวนั้นสามารถ
วัดได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง, A-Attainable (ทำได้) คือ สามารถเป็นไปได้ อยู่บนพ้ืนฐานความจริง, 
R- Relevant (สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่) คือ เป้าหมายดังกล่าวนั้นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมาย
ใหญ่ และ T-Time-limited (ระบุในกรอบเวลา) คือ กำหนดเวลาที่แน่นอน รวมถึงกำหนดให้มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานโดยหัวหน้างานในทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 เป็นการกำหนด
เป้าหมายร่วมกันกับหัวหน้า ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 เป็นการติดตามผลการทำงาน และไตรมาส
ที่ 4 เป็นการประเมินผลรายปี มีค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงานของบุคคล ซึ่งเป็นการ
รักษาและสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง (Talent) สร้างผลงานชั้นเลิศให้องค์การอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
เปรียบเทียบค่าตอบแทนตามผลสำรวจจากบริษัทชั ้นนำ แต่ด้วยภาวะวิกฤตทางบริษัท มีการ
ประเมินผลงานแต่ไม่มีการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินกับพนักงานระดับหัวหน้างานทำให้คนเก่งบางคนหมด
ไฟในการทำงาน 

  “มองถึงความก้าวหน้าในบริษัทและความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะประเภทของ
อุตสาหกรรมเป็นผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เมื่อมีวัคซีนน่าจะดีขึ้น น่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมและขนาด
ของโรงงานที่ไม่ใหญ่มาก สามารถเติบโตได้ แต่ปัจุบันก็ต้องรอก่อน” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที่ 9, 
2563) 

  “ถ้า COVID-19 หาย ทุกคนต้องเดินทางอยู่แล้ว มองว่าธุรกิจยังไปได้ ยังมีความ
มั่นใจในบริษัท” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่12, 2563) 

  “ค่าตอบแทนสมเหตุสมผลกับงานที่ได้รับ อาจจะมีบางช่วงที่งานหนักบางช่วงที่พอรับ
ได้ภาพรวมแล้วยังมองว่าสวัสดิการและค่าตอบแทนที่นี่ยังดีอยู่” (ผู้รับการสัมภาษณ ์คนที ่11, 2563) 

  “สวัสดิการอยู่ในเกณท์ที่พึงพอใจแต่การที่เราไม่มีความชัดเจนในความก้าวหน้า           
ก็จะทำให้เรามองไม่ออกว่า สวัสดิการจะเป็นอย่างไรต่อไป เนื่องจากเงินเดือน สวัสดิการก็ขึ ้นกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพเหมือนกัน” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่20, 2563) 



คนึงนิตย์  เงินสจัจา 

 
157 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

  “สิ ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที ่เพียงพอ” (ผู ้ร ับการ
สัมภาษณ์ คนที ่2, 2563) 

  “วัฒนธรรมองค์การ เปิดรับความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน การมีคนที่อายุใกล้เคียงกัน
อยู่ในบริษัททำให้เราแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันได้รวมถึงในทีมมีการช่วยเหลือที่ค่อนข้างดี  รวมถึงหา
กิจกรรม มาทำร่วมกันเวลามีประชุมเราสามารถแชร์อะไรก็ได้ที่เราชอบหรือเราสนใจ อาจจะเกี่ยวกับ
งานหรือไม่เกี่ยวกับงานก็ได้ซึ่งมันทำให้เรา คลายเครียดหัวเราะ ด้วยกันได้” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที่ 
19, 2563) 

  “ในช่วงที่มาเริ่มงาน เราเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีม และมีอายุน้อยสุด พ่ี ๆ จึง ให้
ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาต่างๆ และในปัจจุบันสำหรับเพื่อนร่วมงาน แต่ละคนจะรับผิดชอบ
โครงการของตัวเอง แต่ถ้าต้องการความช่วยเหลือ ก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี” (ผู้รับการสัมภาษณ์           
คนที ่5, 2563) 

  “มีความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดให้หลังทำงาน เช่น บริษัทเช่าสนาม
แบตมินตันและสนามฟุตบอลให้ทุกคนไปเล่นหลังเลิกงาน ให้พนักงานได้ผ่อนคลายเห็นถึงความใส่ใจ
พนักงาน” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่8, 2563) 

  บริษัทมีการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์การเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เวลาปกติจะมีการประชุมพนักงานทุกเดือน (Employee Monthly Meeting) ช่วงที่มีวิกฤต 
มีการสื่อสารโดย ผู้บริหารระดับสูงผ่าน วีดีโอ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของ
บริษัท สำหรับทีมผู้บริหารระดับสูงจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห์  และจะนำข้อมูลมาแจ้งให้กับ
พนักงานอีกคร ั ้ง  ม ีการประช ุมแผนกในทุกว ัน สำหร ับระหว ่างแผนกจะมีการ ประช ุมรวม                   
(Bird house) ในทุก ๆ เช้า เวลา 9.30 น. และนอกจากนี ้พนักงานสามารถสื ่อสารให้ผู ้บริหาร                     
ได้รับทราบ ผ่านการแสกน QR Code “คุณพูด เราฟัง” (You Talk, We Listen) ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไป
ที ่ผู้บร ิหารระดับสูงและจะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  รวมถึงการใช้  Line official ของบริษัท                   
เพ่ือกระจายข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึง 

   “การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญ การที่มีการสื่อสารให้กับพนักงานตลอดเป็นเรื่อง
ที่ดี เมื่อบริษัทเกิดปัญหาการสื่อสารทำให้พนักงานเข้าใจบริษัทมากยิ่งขึ้นว่ากำลังเผชิญปัญหาอะไร 
และเราต้องช่วยกันอย่างไรบ้าง” (ผู้รับการสัมภาษณ์ คนที ่1, 2563) 

   แนวทางการพัฒนา การรักษาคนเก่ง (Talent Retention) มีการติดตามการ
ประเมินผลรวมถึงตัวชี้วัดที่ชัดเจน การให้รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และการบริหาร
ค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติการ การสื่อสารที่ชัดเจนและการเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์
ของบริษัททั ่วทั ้งองค์การ การจัดกิจกรรมเพื ่อให้สร้างขวัญและกำลังใจกับพนักงาน ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม และสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื ่องการบริหารจัดการคนเก่ง ในภาวะวิกฤต กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 5.1 การได้มาซึ่งคนเก่ง (Talent Acquisition)  

 ภาวะปกติมีการรับสมัครงานผ่าน Website ของบริษัท การประกาศหาผู้สมัครจาก Website 
ชั้นนำของประเทศ ร่วมทวิภาคีกับวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศในการออกแบบหลักสูตร มีการ
มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาและพนักงานผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทวิภาคีระหว่างบริษัทกับวิทยาลัย 
และมีการต่อยอดโครงการถึงระดับปริญญาตรีกับมหาลัยชั้นนำของประเทศ รวมถึงการรับนักศึกษา
ฝึกงาน และมีการพัฒนาพนักงานในบริษัทให้เป็นคนเก่ง มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานที่
บริษัทคาดหวัง แต่ในภาวะวิกฤต บริษัทไม่มีการรับสมัครพนักงานใหม่ การทำทวิภาคีกับวิทยาลัยชั้น
นำยังมีการร่วมโครงการและให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 แนวทางการพัฒนาด้านการได้มาซึ่งคนเก่ง (Talent Acquisition) การทำทวิภาคีร่วมกับ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังการผลิตหลัง
ภาวะวิกฤต รวมถึงการรับสมัครเชิงรุก การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสรรหาเพื่อหาคนเก่งทั้งใน
และต่างประเทศ การพัฒนาคนเก่งในองค์การให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนงานที่องค์การ
คาดหวัง รวมถึง ยืมคนเก่งจากข้างนอก เพราะคนเก่งชอบงานท้าทาย งานหลากหลาย 

 5.2 การพัฒนาคนเก่ง (Development Talent)  

 ภาวะปกติ มีการทำแผนการอบรมพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เป็นประจำทุกปี มีการจัด
อบรม การสอนงาน และการดูงานตามความเหมาะสมของสายงาน เริ่มมีการนำ E–Patfrom (I-learning) 
เข้ามาใช้ในการพัฒนาพนักงาน แต่หลักสูตรยังไม่หลากหลายและครอบคลุมทุกสมรรถนะ และเริ่ม           
มีการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ร่วมกับการจัดทำ            
แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของตำแหน่งที่สำคัญ แต่ด้วยภาวะวิกฤตจึงทำให้การ
ฝึกอบรมเป็นการฝึกโดยการแก้ไขปัญหาจากหน้างานจริง ๆ และเน้นการจัดฝึกอบรมโดยวิทยากร
ภายในบริษัท สำหรับแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) และแผนสืบ
ทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาคนเก่ง (Talent Development) มีการนำเอาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการอบรมและพัฒนา ควรมีหลักสูตรที่หลากหลายขึ้น รวมถึงการเรียนรู้จากการปฎิบัติ
จริง การเรียนรู ้จากการแก้ไขปัญหาจริง รวมถึงมีแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
Development Plan) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ
ควรเป็นแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป ควรมีการพัฒนาเฉพาะของ
ทีมคนเก่ง และแจ้งให้คนเก่งได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่เป้าหมาย รวมถึงเป็นขวัญและ
กำลังใจให้กับคนเก่ง 
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 5.3 การใช้ศักยภาพคนเก่ง (Talent Deployment) 

 การเปิดโอกาสให้คนเก่ง ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน ใช้คนเก่งในการนำพา
องค์การผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก การเปิดโอกาสให้คนเก่ง ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงานที่
ท้าทาย ในการขับเคลื่อนองค์การ ขับเคลื่อนงานสำคัญ ที่เป็นกลยุทธ์หลัก ๆ ขององค์การเป็นเรื่อง
สำคัญที่สุดในตอนนี้  

 แนวทางการพัฒนา การใช้ศักยภาพคนเก่ง (Talent Deployment) การเปิดโอกาสให้คนเก่ง 
ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงาน (Talent Deployment) เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ใช้คนเก่งใน
การนำพาองค์การผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างไรบ้าง ให้เขาสนุกกับการทำงานและไม่หมดไฟไป
ก่อน ให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน และเป็นตัวเงิน   

 5.4 การรักษาคนเก่ง (Talent Retention)  

 มีการนำระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: 
PMS) มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งเป็นการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์การ การสื่อสารที่ชัดเจน การสร้าง
ความผูกพันในองค์การ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนเก่ง 

 แนวทางการพัฒนาการใช้ศ ักยภาพคนเก่ง  (Talent Deployment) มีการติดตามการ
ประเมินผลรวมถึงตัวชี้วัดที่ชัดเจน การให้รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และการบริหาร
ค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติการ การสื่อสารที่ชัดเจนและการเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์
ของบริษัททั่วทั ้งองค์การ การจัดกิจกรรมเพื ่อให้สร้างขวัญและกำลังใจกับคนเก่ง  ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม และสวัสดิการของคนเก่งและครอบครัว 

 5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทำงานของคนเก่ง 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การ
สาธารณะประโยชน ์กรณีศึกษา: มูลนิธิในความดูแลของคณะ            

พระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

จริญญา กาวิน* 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การ
สาธารณะประโยชน์ กรณีศึกษา มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในองค์การสาธารณะ
ประโยชน์ มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษาปัจจัย
ที ่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การสาธารณะประโยชน์ มูลนิธิในความดูแลของคณะ             
พระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ 3. เพื่อนำผลการศึกษา เสนอแนะเป็นแนวทางต่อ
คณะผู้บริหารในการหาแนวทางเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในองค์การสาธารณะ
ประโยชน์ มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยทำการวิจัยกับ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
จำนวน 200 คน ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 โดยใช้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ร ูปแบบการว ิจ ัย เช ิ งสำรวจ  (Survey Research Method) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านความอิสระในการทำงาน 
ด้านความท้าทายในการทำงาน ด้านบทบาทและความสำคัญต่อองค์การ ด้านความสามารถในการ
พึ่งพาได้ขององค์การ ด้านทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135 หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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องค์การของบุคลากร พบว่า มีเพียง 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร ได้แก่ 
ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ ความท้าทายในการทำงาน และความสามารถในการพ่ึงพาได้
ขององค์การ สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 51.4 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
ดังนั้น บุคลากรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อให้
บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถมากขึ้น จัดรูปแบบการทำงานให้เอ้ือต่อการทำงานและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความกระตีอรือร้น มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ สร้างการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์การ 
พร้อมทั้งมอบผลตอบแทนประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  
ส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือเกื ้อกูลระหว่างบุคลากรในองค์การและนอกองค์การ  เพื ่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านลักษณะงาน  
    ปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงาน 
 

Factors affecting organizational commitment of personnel in 
public benefit organizations and foundations under supervision 

of Congregation of the Most Holy Redeemer in  
Pattaya, Chonburi province 

ABSTRACT 
 

 This research aimed 1. To study levels of organizational commitment of 
personnel in public benefit organizations and foundations under supervision of 
Congregation of the Most Holy Redeemer in Pattaya, Chonburi province. 2. To study 
factors affecting organizational commitment of personnel in public benefit 
organizations and foundations under supervision of Congregation of the Most Holy 
Redeemer in Pattaya, Chonburi province, and 3. To propose study results to the 
management team as a guideline to enhance organizational commitment of personnel 
in public benefit organizations and foundations under supervision of Congregation of 
the Most Holy Redeemer in Pattaya, Chonburi province. The sample in the study 
consisted of 200 personnel working in public benefit organizations and foundations 
under supervision of Congregation of the Most Holy Redeemer in Pattaya, Chonburi 



จริญญา กาวิน 
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province during July – December 2020. This study used a quantitative research through 
a survey research. A questionnaire was used as a research instrument for data collection 

 The findings from the study showed that leadership, organizational culture, 
independence at work, challenge at work, roles and importance to organizations, 
organizational dependability, attitudes towards colleagues and organizations were 
positively related to organizational commitment of personnel with statistical 
significance level of 0.01. There were 3 factors affecting organizational commitment of 
personnel, i.e. attitudes towards colleagues and organizations, challenge at work, and 
dependability of organizations. They could predict organizational commitment by 
51.4% with statistical significance level of 0.05. Therefore, personnel should receive 
potential development at work through job rotation in order to allow personnel to 
have a chance to develop their knowledge and ability increasingly, work patterns 
should be arranged to facilitate working and activities that encourage personnel to have 
enthusiasm and commitment to work. Activities enhancing morale and encouragement 
should be held. Participation in all organizational activities should be built. Benefits 
should be given to personnel who are committed to work. Assistance among personnel 
inside and outside organizations should be encouraged so as to achieve good 
relationship 

Keywords: Organizational commitment of personnel, organizational factor,  
       work characteristic factor, working experience factor 
 
1. บทนำ 

 องค์การใดที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลาย
ประการ ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นกลไกผลักดันให้องค์การสามารถดำเนินกิจการให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญในการนำพาองค์การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ จึงนับได้
ว่าทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่าอันมหาศาล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์การ
จะต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให ้มี
ประสิทธิภาพ 

 ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์มิได้มีข้อจำกัดเพียงเฉพาะการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลากรที่ม ีทักษะ ความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การเท่านั้น หากแต่ยังมีสิ่งที่สำคัญ
ที่จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันไป นั่นคือ การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภายในองค์การ
เกิดความพึงพอใจ ความซื่อสัตย์ ความผูกพัน และความจงรักภักดีที่จะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับ
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องค์การตลอดไป ซึ่งองค์การจะต้องใส่ใจดูแลรักษาความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร  อันจะส่งผล
ให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียง สร้างความสำเร็จให้กับองค์การโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหนื่อยหรือความยากลำบาก แต่การที่องค์การจะคาดหวังและมุ่งให้บุคลากรภายในองค์การปฏิบัติ
เช่นนั้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและคอยผลักดันให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์การ เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ก็จะส่งผลให้เกิดแรงผลักดัน 
แรงจูงในและการกระตุ ้นให้บุคลากรพร้อมที ่จะอุทิศตนเพื ่อปฏิบัติงานหรือหน้าที ่ของตนจนสุด
ความสามารถให้กับองค์การ เพราะเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์การ 
นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรยังทำหน้าที่ประสานงานและเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ  
ของบุคลากรในองค์การให้สอดคล้องไปด้วยกันกับเป้าหมายขององค์การอีกประการหนึ่งด้วย                
(วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549: 261) 

 หากพิจารณาถึงความผูกพันต่อองค์กร จะพบว่า มีความครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจ         
ในการทำงาน จึงถือได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่คอยทำหน้าที ่ผูกมัดบุคลากรให้
ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การไปอย่างยาวนาน นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรยังมีความมั่นคงมากกว่า
ความพึงพอใจในการทำงาน เพราะความผูกพันต่ององค์กรเป็นการพัฒนาเป็นไปอย่างช้า  ๆ แต่จะ         
คงอยู่อย่างมั่นคง โดยจะทำหน้าที่เป็นแรงผลักและจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพ่ือ
องค์การ ในทางกลับกันหากบุคลากรเกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายกายไม่สบายใจ และเกิดความไม่พึง
พอใจในงานที่ตนรับผิดชอบแล้ว บุคลากรเหล่านั้นย่อมไม่มีความจงรักภักดี และมีความรู้สึกไม่ผูกพัน
ต่อองค์กร ทำให้บุคลากรเหล่านั้นลาออกจากองค์การไป สิ่งที่ตามมาคือทำให้งานเกิดความล่าช้า 
หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียภาพลักษณ์ขององค์การเมื่อมีอัตราการลาออก
ของบุคลากรสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบุคากรที่จะร่วมงานอยู่กับองค์การ 

 องค์การสาธารณะประโยชน์ ถือเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ ้นเพื่อดำเนินงานด้านการให้ความ
ช่วยเหลือสังคม โดยไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ที่ร่วมปฏิบัติงานต่างมีอุดมการณ์สำคัญที่
มุ่งมั่นต้องการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม แม้รายได้หรือผลตอบแทน รวมไปถึงสวัสดิการที่ได้รับจะไม่
สูงมากนักเมื่อเมื ่อเปรียบเทียบในเรื่องของความรับผิดชอบในสายการปฏิบัติงาน  ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานกับบุคลากรในระดับเดียวกันในองค์การ
อ่ืน แต่ก็ยังมุ่งม่ันที่จะอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้เป็นผลมาจากความศรัทธา
และความผูกพันที่มีต่อองค์กรนั่นเอง 

 มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ถือเป็นองค์การ
สาธารณะประโยชน์ที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางสังคม ได้แก่ การช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส  
คนพิการ เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินงานนั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถในวิชาชีพ
เฉพาะทาง อาทิ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ คณะครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
จำนวนมาก ถึงแม้บุคลากรเหล่านั้นจะมีอุดมการณ์ที่ต้องการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคมก็
ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 



จริญญา กาวิน 

 
165 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

การเมือง และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตยังเป็นสิ่งสำคัญ
ประการแรกที่บุคลากรเหล่านั้นต้องพิจารณา ดังนั้น เมื่อความต้องการพื้นฐานที่ได้รับตอบแทนจาก
การปฏิบัติไม่เพียงพอ บุคลากรเหล่านั้นจึงต้องแสวงหาโอกาสให้แก่ตนเอง โดยลาออกเพ่ือไปทำงานใน
องค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากกว่า ส่งผลให้มูลนิธิในความดูแลของคณะ
พระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ต้องสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่ลาออก
ไป ทำให้การปฏิบัติงานในส่วนนั้นหยุดชะงักขาดความเชื่อมต่อ อีกทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา
ในการสรรหาบุคลากรใหม่  ดังนั้น การปลูกฝังความผูกพันต่อองค์กร จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้บริหาร
ต้องนำมาพิจารณาและปรับใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ เกิดความศรัทธา จงรักภักด ีและร่วมปฏิบัติงานกับองค์การตลอดไป 

 จากความสำคัญของความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในองค์การ จึงทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน
องค์การสาธารณะประโยชน์ โดยทำการศึกษาเฉพาะกรณี มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ 
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร           
หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเสริมสร้าง
ความศรัทธา ความจงรักภักดี และความผู้พันต่อองค์กร เพ่ือรักษาบุคลากรอันทรงคุณค่าให้ปฏิบัติงาน
กับองค์การตลอดไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในองค์การสาธารณะประโยชน์ มูลนิธิ
ในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การสาธารณะประโยชน์  มูลนิธิ
ในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 2.3 เพ่ือนำผลการศึกษา เสนอแนะเป็นแนวทางต่อคณะผู้บริหารในการหาแนวทางเสริมสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในองค์การสาธารณะประโยชน์ มูลนิธิในความดูแลของคณะ              
พระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

 3.1 ภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมูลนิธิในความดูแลของ
คณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 3.2 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมูลนิธิในความ
ดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 3.3 ความอิสระในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมูลนิธิใน
ความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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 3.4 ความท้าทายในการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมูลนิธิใน
ความดูแลของคณะพระมหาไถ ่พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 3.5 บทบาทและความสำคัญต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีบุคลากรมูลนิธิในความดูแลของ
คณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 3.6 ความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 3.7 ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
4. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การสาธารณะ
ประโยชน์ กรณีศึกษา มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี”          
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
และเพื่อนำผลการศึกษาเสนอแนะเป็นแนวทางต่อคณะผู้บริหารในการหาแนวทางเสริมสร้างความผู้ก
พันต่อองค์กร ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 4.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ  จากนิยามและความหมายที่ได้ศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม จึงสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ทันคติ ความรู้สึกนึกคิดของ
ผู ้ปฏิบ ัต ิงานที ่ม ีต ่อองค์การ ได้แก่ มีความจงรักภักดีต ่อองค์กร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม                   
และวัฒนธรรมขององค์การ มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และมีความยินดีที่จะใช้
ความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่และเต็มใจที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ  
นอกจากทัศนคติและความรู ้ส ึกแล้วยังหมายรวมไปถึงการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย เช่น การมาทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีความทุ่มเท มุ่งม่ันและตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
ปกป้องคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินขององค์การเสมือนเป็นของตนเอง รวมไปจนถึงการมีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรมองค์การ 

 4.2 ความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การ จากนิยามและความหมายที่ได้ศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม จึงสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวเสริมสร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพ เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของสมาชิกในองค์การกับเป้าหมายขององค์การ  เป็นแรงผลักดันให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทำงานได้ดียิ่งขึ้น และยังใช้ทำนายอัตราการเข้าออกของพนักงานอีกประการหนึ่ง 
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4.3 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 The ISR Model of Employee Engagement 
ที่มา: International Survey Research, 2008 (อ้างถึงใน สุทัสสา วิไลเจริญตระกูล, 2554: 24) 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ จึงกล่าวได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ
สามารถแสดงออกได้ชัดเจนที่สุดผ่านพฤติกรรมของบุคลากร โดยแสดงออกมาในรูปแบบของความ
พยายามกระตือรือร้นในการทำงานและความต้องการอยู่กับองค์การ 

 4.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ การเกิดความผูกพันต่อองค์การ
มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายปัจจัย ซึ่งในแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันมักจะเป็นผลมา
จากการทำการศึกษาของแต่ละคนโดยอาจจะมีความ แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจ   
และจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การนั้น จะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันที่
เกีย่วข้อง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นต่างเป็นผลที่ได้มาจากการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน อย่างไรก็
ตามแม้ว่าในการศึกษาและวิจัยนั้น จะมีตัวแปรหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่จะสังเกตได้ว่า ใน
บางปัจจัยนั้นมีความคล้ายคลึงกัน และแม้ว่าจะเป็นการศึกษาและวิจัยในเรื่องความผูกพันต่อองค์การ
ที่มีบริบทต่างกัน แต่ก็พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การนั้นมีความคล้ายคลึงกัน  เช่น 
ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะขององค์การ ลักษณะของงาน และประสบการณ์การทำงาน ต่างเป็น
ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการเกิดความผูกพันต่อองค์การ 

 

 

COGNITIVE 
Think 

AFFECTIVE 
Feel 

BEHAVIORAL 
Act 

 

ENGAGEMENT 
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5. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ ผู้ศึกษา
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยประยุกต์เอาแบบจำลองของ Steer (1977: 47)           
ที ่กล่าวถึงปัจจัยที ่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ในด้านลักษณะงาน และด้าน
ประสบการณ์ในงาน และประยุกต์เอาแนวคิดของ Hewitt Associates (2003) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมขององค์การ มาปรับ
ใช้ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ
สาธารณะประโยชน์ โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีผล   
ต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นำและวัฒนธรรม
องคการ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความอิสระในการทำงานและความท้าทายในการทำงาน ปัจจัย
ด้านประสบการณ์การทำงาน ได้แก่ บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ ความสามารถในการพ่ึงพาได้
ขององค์การ และทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันองค์การของ
บุคลากร กำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที ่5.1 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรมูลนิธิใน
ความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 250 คน (มูลนิธิคุณพ่อเรย์, 
2563: 5) ทำการสุ่มตัวอย่างโดยคิดจากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง           
ที่เหมาะสมในการศึกษา ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Tara Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543: 64) โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.05 และท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาได ้จำนวน 200 คน 

ปัจจัยด้านองค์การ 
1. ภาวะผู้นำ 
2. วัฒนธรรมองค์การ 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1. ความอิสระในการทำงาน 
2. ความท้าทายในการทำงาน 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน 
1. บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ 
2. ความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์การ 
3. ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 
ความผูกพันด้านพฤติกรรม 

Behavioral Commitment 
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ประเภทตำแหน่งงานและระดับ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ระดับพ้ืนฐาน 98 78 
ระดับทักษะ 31 25 
ระดับปฏิบัติการ 42 34 
ระดับปฏิบัติการวิชาชีพ 36 29 
ระดับชำนาญการ 25 20 
ระดับเชี่ยวชาญ 18 14 

รวม 250 200 

 ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื ่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง                  
ซึ่งแบบสอบถามแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) มีตัวเลือก ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้เลือกตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุดเพียงข้อเดียว และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การสาธารณะประโยชน์  มูลนิธิใน
ความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด 
(closed question) แต่ละข้อมีคำตอบให้เลือกในลักษณะประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จากนั้น
นำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้
หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหาความสัมพันระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร และนำเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ  2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ                 
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) โดยใช้วิธี Stepwise ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้านองค์การ ด้านลักษณะงาน
และด้านประสบการณ์การทำงาน ใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์อาศัยแนวทางหรือแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้ 

 5 หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมาก 
 3 หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรน้อย 
 1 หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรน้อยที่สุด 
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 การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187 
อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2541: 67) 

 ช่วงการวัด = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
      จำนวนชั้น 

   =          5 – 1 = 0.80 
            5 

  4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากที่สุด 
  3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมาก 
  2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรปานกลาง 
  1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรน้อย 
  1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรน้อยที่สุด 

 
การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย 

(Mean) และและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งกำหนด
เกณฑ์อาศัยแนวทางหรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมาก 
3  หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรปานกลาง 
2  หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรน้อย 
1  หมายถึง  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรน้อยที่สุด 
 

การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187 
อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2541: 67) 

 ช่วงการวัด = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
     จำนวนชั้น 

   =  5 – 1 = 0.80 
                    5 
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  4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความผูกพันต่อองค์การมากท่ีสุด 
  3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความผูกพันต่อองค์การมาก 
  2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความผูกพันต่อองค์การปานกลาง 
  1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความผูกพันต่อองค์การน้อย 

 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความผูกพันต่อองค์การน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) โดยใช้เกณฑ์การิเคราะห์ภาพรวมและรายด้านแล้วเปรียบเทียบตามเกณฑ์ของ                
บุญชม ศรีสะอาด (2545: 110) ดังนี้ 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความ

สัมพันกันโดยทิศทางความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ 
กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางบวก การพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.80 – 1.00 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร มีความสัมพันระดับมากที่สุด 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.60 – 0.79 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร มีความสัมพันระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 – 0.59 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร มีความสัมพันระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.20 – 0.39 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร มีความสัมพันระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.10 – 0.19 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร มีความสัมพันระดับน้อยมาก 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี Stepwise เพื ่อตรวจสอบตัวแปรพยากรณ์ใด            
ที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ แล้วจึงนำตัวแปรที่มีนัยสำคัญไป
สร้างสมการพยากรณ์  
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7. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 7.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 
20-29 ปี เท่ากันกับมีอายุระหว่าง 40-49 ปี  มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี             
มีตำแหน่งงานประเภทงานบริการทั่วไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ำกว่า 5 ปี และมีรายได้เฉลี่ย       
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 

 7.2 ระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การสาธารณะประโยชน์ 
มูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ท่านทุ่ มเทความ
พยายามในการทำงานเพื ่อให้องค์การประสบความสำเร ็จ ท่านพร้อมที ่จะทำทุกอย่างเพ่ือ
ความก้าวหน้าขององค์การ ท่านไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปร่วมงานกับองค์การอื่นที่มีลักษณะการ
ดำเนินงานประเภทเดียวกัน และ ท่านจะทำงานกับองค์การนี้ไปจนเกษียณอายุงาน ตามลำดับ 

 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร Mean S.D. ระดับ 

1 ท่านทุ่มเทความพยายามในการทำงานเพ่ือให้องค์การ
ประสบความสำเร็จ 

4.34 
 

.697 
 

มาก 

2 ท่านพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพ่ือความก้าว หน้าขององค์การ 4.25 .719 มาก 
3 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้

ความสามารถเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
4.35 
 

.639 
 

มาก 

4 ท่านไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปร่วมงานกับองค์การอ่ืน
ที่มีลักษณะการดำเนินงานประเภทเดียวกัน 

4.00 
 

1.032 
 

มาก 

5 ท่านจะทำงานกับองค์การนี้ไปจนเกษียณอายุงาน 3.90 1.130 มาก 

 รวม  4.17   .843 มาก 

 7.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่  พื้นที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ความท้าทายในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การและทัศนคติที่มีต่อ
เพื่อนร่วมงานและองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ ความอิสระในการ
ทำงาน และความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์การ ตามลำดับ 
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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ Mean S.D. ระดบั 

1 ด้านองค์การ    
 ภาวะผู้นำ 4.07 .824 มาก  

 วัฒนธรรมองค์การ 4.01 .854 มาก 

2 ด้านลักษณะงาน    

 ความอิสระในการทำงาน 3.83 .890 มาก 

 ความท้าทายในการทำงาน 4.08 .783 มาก 

3 ด้านประสบการณ์การทำงาน    

 บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ 3.92 .819 มาก 

 ความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์การ 3.71 .962 มาก 

 ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 4.01 .855 มาก 

 รวม 3.96 .808 มาก 

ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ 

ภาวะผู้นำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้นำ
ของท่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างอุดมการณ์ ทัศนคติในเรื่องการทำงานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รองลงมา 
ผู้นำของท่านเป็นบุคคลที่ท่านไวว้างใจสร้างความศรัทธา กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นำของท่าน
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และผู้นำของท่านให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ 
เมื่อท่านประสบปัญหา ตามลำดับ  

วัฒนธรรมองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า องค์การของท่านมีค่านิยมและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่มุ ่งมั ่นกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ รองลงมา ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์การของท่านมี
ความยินดี เต็มใจ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดียิ่ง องค์การของท่าน
สร้างความยึดมั่นกับงานและส่งเสริมให้ท่านมีความพร้อมในการทำงาน องค์การของท่านมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรในการบริหารจัดการโดยมุ่ งเน้นให้บุคลากรเป็นศูนย์กลางในการแสดง
ความคิดเห็น และท่านคิดว่าบุคลากรในองค์การของท่านมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
ตามลำดับ 
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 ด้านองค์การ Mean S.D. ระดับ 

1 ภาวะผู้นำ    

 1.1 ผู้นำของท่านเป็นบุคคลที่ท่านไวว้างใจสร้างความศรัทธา 
กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

4.09 
 

.791 
 

มาก 

 1.2 ผู้นำของท่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างอุดมการณ์ ทัศนคติใน
เรื่องการทำงานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

4.17 
 

.803 
 

มาก 

 1.3 ผู้นำของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

4.05 .816 มาก 

 1.4 ผู้นำของท่านให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ เมื่อท่าน
ประสบปัญหา 

3.97 .885 มาก 

 รวม 4.07 .824 มาก 

2 วัฒนธรรมองค์การ    
 2.1 องค์การของท่านมีค่านิยมและส่งเสริมให้บุคลากรมี

พฤติกรรมที่มุ่งมั่น กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ 

4.13 .781 มาก 

 2.2 องค์การของท่านสร้างความยึดมั่นกับงานและส่งเสริมให้
ท่านมีความพร้อมในการทำงาน 

4.04 
 

.826 
 

มาก 

 2.3 องค์การของท่านมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับ
บุคลากรในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเป็น
ศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น 

3.93 .874 มาก 

 2.4 ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์การของท่านมีความยินดี เต็ม
ใจ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้เป็น
อย่างดียิ่ง 

4.06 
 
 

.809 
 
 

มาก 
 
 

 2.5 ท่านคิดว่าบุคลากรในองค์การของท่านมีความสามัคคี
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

3.89 
 

.981 
 

มาก 

 รวม 4.01 .854 มาก 
 รวม 4.04 .709 มาก 
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ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มผีลต่อความผูกพันองค์การ 

ความอิสระในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย พบว่า ท่านสามารถกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานในหน้าที่ของท่านเองได้อย่างอิสระ 
รองลงมา กฎ ระเบียบต่าง ๆ ขององค์การ มิได้จำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของ ท่าน             
ท่านสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท่านสามารถแสดงความ
คิดเห็นและได้นำเสนอผลงานของท่านอยู่เสมอ และท่านมีอิสระในการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ โดยไม่
ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน ตามลำดับ 

ความท้าทายในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย พบว่า งานในความรับผิดชอบของท่านทำให้รู้สึกว่าต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
รองลงมางานในความรับผิดชอบของท่านท้าทายความรู้ ความสามารถของท่าน งานที่ท่านรับผิดชอบ
อยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถการทำงานไม่ซ้ำกัน งานในความรับผิดชอบของท่านเป็น
งานที่ใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติ และงานในความรับผิดชอบของท่านยังเป็นที่น่าสนใจ 
ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ตามลำดับ 

 ด้านลักษณะงาน Mean S.D. ระดับ 
1 ความอิสระในการทำงาน    
 1.1 ท่านสามารถกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานในหน้าที่

ของท่านเองได้อย่างอิสระ 
3.85 

 
.884 

 
มาก 

 1.2 กฎ ระเบียบต่าง ๆ ขององค์การ มิได้จำกัดความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานของท่าน 

3.83 
 

.903 
 

มาก 

 1.3 ท่านสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได ้

3.81 
 

.882 
 

มาก 

 1.4 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจได้อย่างเต็มที ่ โดยไม่ถูก
ควบคุมอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน 

3.73 
 

.991 
 

มาก 

 1.5 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและได้นำเสนอผลงานของ
ท่านอยู่เสมอ 

3.77 
 

.939 
 

มาก 

 รวม  3.83  .890 มาก 
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 ด้านลักษณะงาน Mean S.D. ระดับ 
2 ความท้าทายในการทำงาน    
 2.1 งานในความรับผิดชอบของท่านท้าทายความรู้ 

ความสามารถของท่าน 
4.13 
 

.708 
 

มาก 

 2.2 งานในความรับผิดชอบของท่านทำให้รู้สึกว่าต้องพัฒนา
ความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 

4.17 
 

.724 
 

มาก 

 2.3 งานในความรับผิดชอบของท่าน เป็นงานที่ใช้ความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติ 

4.06 
 

.796 
 

มาก 

 2.4 งานในความรับผิดชอบของท่านยังเป็นที่น่าสนใจ ไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย 

3.98 
 

.853 
 

มาก 

 2.5 งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถ การทำงานไม่ซ้ำกัน 

4.07 
 

.833 
 

มาก 

 รวม 4.08 .783 มาก 
 รวม 3.96 .837 มาก 

ปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ 

บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า องค์การให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของท่าน รองลงมา ท่านมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์การ ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์การอยู่เสมอ องค์การ
ให้การยอมรับท่านว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์การ ตามลำดับ 

ความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ท่านคิดว่าองค์การแห่งนี้สามารถจ้างท่านได้จนเกษียณอายุการทำงาน รองลงมา 
ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม สวัสดิการที่ท่านได้รับจากองค์การเหมาะสม
เพียงพอกับความต้องการ ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพตามที่ท่านคาดหวัง และ ผลตอบแทนที่ท่านได้รับ
จากองค์การ มีความเหมาะสม คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับงาน ตามลำดับ 

ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ท่านมีความเชื่อมั่นว่าองค์การเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี รองลงมา ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การนี้ ท่านได้รับความร่วมมือ
และช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ องค์การของท่านเมีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และเป็นที่พ่ึงพา 
ผู้บังคับบัญชาให้คามสำคัญและรับฟังความคิดเห็น เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
และเพ่ือนร่วมงานในองค์การมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตามลำดับ 
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 ด้านประสบการณ์การทำงาน Mean S.D. ระดับ 

1 บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ    
 1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่องค์การ 3.95 .765 มาก 

 1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์การ 3.88 .816 มาก 

 1.3 องค์การให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของท่าน 3.96 .841 มาก 

 1.4 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์การอยู่
เสมอ 

3.92 .861 มาก 

 1.5 องค์การให้การยอมรับท่านว่าเป็นบุคคลที ่ม ีความรู้  
สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.89 
 
 

.811 
 
 

มาก 

 รวม  3.92  .819 มาก 

2 ความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์การ    

 2.1 ผลตอบแทนที่ท่านได้รับจากองค์การ มีความเหมาะสม 
คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับงาน 

3.66 
 

.985 
 

มาก 

 2.2 สวัสดิการที่ท่านได้รับจากองค์การ เหมาะสม เพียงพอกับ
ความต้องการ 

3.69 
 

1.000 
 

มาก 

 2.3 ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพตามท่ีท่านคาดหวัง 3.69 .925 มาก 

 2.4 ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 3.74 .898 มาก 

 2.5 ท่านคิดว่าองค์การแห่งนี้สามารถจ้างท่านได้จน
เกษียณอายุการทำงาน 

3.79 
 

1.000 
 

มาก 

 รวม 3.71 .962 มาก 

3 ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ    
 3.1 ท่านได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานอยู่

เสมอ 
4.07 
 

.820 
 

มาก 

 3.2 เพ่ือนร่วมงานในองค์การมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคี
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

3.84 
 

.948 
 

มาก 

 3.3 ผู้บังคับบัญชาให้คามสำคัญและรับฟังความคิดเห็น เป็นที่
ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

3.88 
 

.875 
 

มาก 

 3.4 ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การนี้ 4.09 .784 มาก 
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 ด้านประสบการณ์การทำงาน Mean S.D. ระดับ 

 3.5 องค์การของท่านเมีความน่าเชื่อถือ มั่นคง และเป็นที่
พ่ึงพา 

4.04 .873 มาก 

 3.6 ท่านมีความเชื่อมั่นว่าองค์การเป็นสถานที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.15 
 

.831 
 

มาก 

 รวม 4.01 .855 มาก 

 รวม 3.92 .819 มาก 

7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์
การทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร พบว่า ปัจจัยองค์การ ด้านภาวะผู้นำ ด้านวัฒนธรรม
องค์การ ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความอิสระในการทำงาน ด้านความท้าทายในการทำงาน และปัจจัย
ประสบการณ์การทำงาน ด้านบทบาทและความสำคัญต่อองค์การด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ของ
องค์การ ด้านทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้านทัศนคติที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากที่สุด รองลงมา 
ปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้านบทบาทและความสำคัญต่อองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ปัจจัยประสบการณ์การทำงานด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ของ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความท้า
ทายในการทำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยองค์การ
ด้านภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยองค์การด้าน
วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัย
ลักษณะงานด้านความอิสระในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามลำดับ 

ตัวแปร องค์การ ลักษณะงาน ประสบการณ์การทำงาน ความผูกพัน 
ต่อองค์การ 

Y 
X1  X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 - .682** .470** .487** .566** .590** .617** .516** 
X2   .569** .564** .647** .731** .679** .505** 
X3    .418** .511** .544** .529** .448** 
X4     .720** .528** .591** .578** 
X5      .679** .691** .608** 
X6       .704** .601** 
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ตัวแปร องค์การ ลักษณะงาน ประสบการณ์การทำงาน ความผูกพัน 
ต่อองค์การ 

Y 
X1  X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X7        .634** 
Y        - 

     **สหสัมพันธ์มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
      
     X1 = ปัจจัยองค์การ ด้านภาวะผู้นำ  
     X2 = ปัจจัยองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
     X3 = ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความอิสระในการทำงาน  
     X4 = ปัจจัยลักษณะงานด้านความท้าทายในการทำงาน 
     X5 = ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ด้านบทบาทและความสำคัญต่อองค์การ  
     X6 = ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ด้านความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์การ 
     X7 = ปัจจัยประสบการณ์การทำงาน ด้านทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 
     Y = ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร  

 
 7.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร พบว่า มีเพียง 3 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์การของบุคลากร ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ ความท้าทายในการ
ทำงาน และความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์การ สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การได้ร้อย
ละ 51.4 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ตัวแปร B S.E Beta t p 
a 1.184 .236  5.019 .000 
ภาวะผู้นำ .111 .063 .129 1.778 .077 
วัฒนธรรมองค์การ -.148 .078 -.166 -1.899 .059 
ความอิสระในการทำงาน .055 .052 .068 1.062 .290 
ความท้าทายในการทำงาน .225 .074 .227 3.050 .003* 
บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ .095 .079 .106 1.203 .230 
ความสามารถในการพ่ึงพาได้ของ
องค์การ 

.179 .064 .236 2.791 .006* 

ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
องค์การ 

.239 .  076 .258 3.122 .002* 

R = .717      R2 = .514      adj R2 = .497     SEE = .441     F = 29.063* 
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*ระดับนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 

     A  แทน ค่าคงที ่
     B  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
     S.E  แทน ค่าความผิดพลาด 
     Beta แทน ค่าสัมพันธ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     R   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
     R2  แทน  ค่ากำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
     adj R2 แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
     ý  แทน  การถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 
51.4 (R2 = .514) และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตาม (R = .717)  

ผลจากการทดสอบพบว่ามีสมมติฐานที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้ 

 ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมาก
ที่สุด (t = 3.122 ; p < .05) โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ คือ ý = .705 + 0.76 (X7) 

 ความท้าทายในการทำงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมากที่สุด (t = 3.050 
; p < .05) โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ คือ ý = .705 + 0.74 (X4) 

 ความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์การ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมาก
ที่สุด (t = 2.791 ; p < .05) โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ คือ ý = .705 + 0.64 (X6) 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ปฏิเสธการยอมรับ ดังนี้ 

 ภาวะผู้นำ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร (t = 5.019 ; p > .05) 
 วัฒนธรรมองค์การ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร (t = -1.899 ; p > .05) 
 ความอิสระในการทำงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร (t = 1.062 ; p > .05) 
 บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร                 
(t = 1.203 ; p > .05) 
 

 

 



จริญญา กาวิน 

 
181 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

8. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในองค์การสาธารณะประโยชน์ มูลนิธิ               
ในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบข้อสำคัญและสามารถนำมา
อภิปรายได้ดังนี้ 

 8.1 สมมุต ิฐานที ่ ได ้ร ับการยอมร ับว ่าม ีผลต่อความผูกพันต ่อองค์การของบุคลากร 
ประกอบด้วย ความท้ายทายในการทำงาน ความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์การ ทัศนะคติที่มีต่อ
เพ่ือนร่วมงานและองค์การ 

  8.1.1 ความท้ายทายในการทำงาน พบว่า ความท้ายทายในการทำงานส่งผลต่อความ
ผูกพันธ์ต่อองค์การ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากงานของมูลนิธิใน
ความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นงานที่มีลักษณะที่มีความเฉพาะ
เพราะเป็นงานทีต้่องให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นงานวิชาชีพเฉพาะด้านที่ท้าทายความสามารถ 
จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากรรู้สึกไม่เบื่อหน่ายและมีความพยายามที่จะทำงาน
ให้ประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับ ศรีสุนันท์ วัฒนา (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตอความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
งานอยู่ในระดับมาก และความท้าทายในการทำงานส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน             
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

  8.1.2 ความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์การ พบว่า ความสามารถในการพึ่งพาได้
ขององค์การส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นผล
มาจากมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นองค์การสาธารณะ
ประโยชน์ที ่ก่อตั ้งมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี มีระบบสวัสดิการให้บุคลากร ทั ้งการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรมตามความรู้ความสามารถของบุคลากร อีกทั้งยังมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาความดีความชอบ
อย่างยุติธรรม ทำให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในองค์การและปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การตลอดไป 
สอดคล้องกับ ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ
ของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 8 จ ังหวั ดนครสวรรค์ ผลการวิจ ัยพบว่า ปัจจัย
ประสบการณ์ในการทำงาน ด้านความสามารถในการพึ่งพาได้ขององค์การ มีผลต่อความผูกพันใน
องค์การ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

  8.1.3 ทัศนะคติที ่มีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ พบว่า ทัศนะคติที่มีต่อเพื ่อน
ร่วมงานและองค์การส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การ ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากมูลนิธิในความดูแลของ
คณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ
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ผู ้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู ้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ย่อมมีความภาคภูมิใจในงานที่ตนเองได้ร่วมสร้าง
ความสำเร็จช่วยเหลือสังคม อีกท้ังงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ย่อมอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจ ความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ลลิตา จันทร์งาม (2559)                 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 
กลุ่มลูกค้าบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ                     
ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 8.2 สมมุติฐานที่ปฏิเสธความว่าไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ประกอบด้วย 
ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ ความอิสระในการทำงาน บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ 

  8.2.1 ภาวะผู้นำ พบว่า ภาวะผู้นำไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก ผู้บริหาร หัวหน้างานของมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี บริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง บางครั้งมิอาจสามามารถเข้ามาดูแล            
สั่งการ หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร อีกทั้งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็นไปตามลำดับสายการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
จึงมิได้อยู่ในลักษณะแนบแน่นเท่าใดนัก แต่ทั้งนี้บุคลากรก็สามารถปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
ขององค์การได้โดยที่ผู ้บริหารไม่ต้องลงสั่งการด้วยตนเอง ไม่สอดคล้องกับ Boles & Davanport 
(1975 อ้างถึงใน ปาริชาติ บัวเป็ง, 2554) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นำ เป็นการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มที่จะ
ช่วยให้กลุ่มได้ก้าวหน้าไปสู่จุดประสงค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ช่วยกันทําให้กลุ่มคงอยู่ได้และช่วยให้
สมาชิกของกลุ่มสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ โดยสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของกลุ่ม เป็นความสามารถในการกระตุ้นและใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยอาจแสดงออกมาในรูปแบบการจูงใจ การแสดงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นต้น 

  8.2.2 วัฒนธรรมองค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก ค่านิยมหลักของมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ 
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คือการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งใน   
ทางปฏิบัติบัติจริงนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานมีเพียงบางส่วนเท่านั้น มิได้หมายรวมถึง
บุคลากรทั้งหมด นอกจากนี้การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมที่มุ ่งมั ่นกระตือรือร้นที ่จะ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ มีความยินดี เต็มใจ ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดียิ่งนั้นก็เป็นวัฒนธรรมที่องค์การทั่วไปต่างยึดถือให้เป็นค่านิยมขององคก์าร 
จึงไม่อาจถือได้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การได้ ไม่สอดคล้องกับ ทิพวรรณ 
หล่อสุวรรณรัตน์ (2547) ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การ ว่าเป็นระบบของความหมายร่วมกันที่เกิดจาก
สมาชิกขององค์กร ทำให้สามารถแยกความแตกต่างขององค์กรหนึ่งออกจากองค์กรอ่ืน ๆ ได้ เป็นแบบ
แผนความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ของสมาชิกที่มีร่วมกันซึ่งเกิดจากปฏิบัติสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม
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หรือในองค์การ เป็นสิ่งที่มีร่วมกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคมซึ่งสามารถเรียนรู้สร้างขึ้นและถ่ายทอด
ไปยังคนอ่ืน ได้โดยมีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุและสัญลักษณ์ 

  8.2.3 ความอิสระในการทำงาน พบว่า ความอิสระในการทำงานไม่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากบุคลากรมูลนิธิในความดูแลของคณะพระมหาไถ่ 
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานในหน้าที่ของท่านเอง
ได้เฉพาะเรื่อง เพราะมูลนิธิ ฯ มีกฎ ระเบียบต่าง ๆ เป็นกรอบกำหนดแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้ว
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน บุคลากรอาจใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นแต่มิใช่ทั้งหมดเพราะอาจส่งผลต่อความเสียหายในภาพรวมได้ 
สอดคล้องกับ ธนรัฐ นาทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 5 ผลการวิจัยพบว่า ที่ปัจจัยที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความมีอิสระใน
การทำงานอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ
ของ สเตียร์ และคณะ (Steer, et al., 1983: 433-434 อ้างถึงใน ยิ่งยศ ไชยทา, 2551) ที่กล่าวว่า     
งานที่มีความอิสระ บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ มีขอบเขตตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอย่างชัดเจน ทำให้บุคลากรอยากทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การของ
ตนเองมากที่สุด เป็นปัจจัยสำคัญท่ีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

  8.2.4 บทบาทและความสำคัญต่อองค์การ พบว่า บทบาทและความสำคัญต่อ
องค์การไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก มูลนิธิในความดูแล
ของคณะพระมหาไถ่ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
เป็นอยา่งยิ่ง โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร การมอบหมายงานสำคัญให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่องค์การ ให้การ
ยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากร และย่องย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน
ขององค์การ ทำให้บุคลากรเกิดรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่องค์การต้องปฏิบัติ
แก่พนักงานอยู่แล้ว สอดคล้องกับ ธนรัฐ นาทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อ
องค์กร อยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ สเตียร์ และคณะ (Steer, et al., 1983: 433-434 อ้างถึงใน          
ยิ่งยศ ไชยทา, 2551) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ คือ ความสำคัญของตนเองใน
องค์การ กล่าวคือ ถ้าหากผู ้บริหารให้ความสำคัญแก่บุคลากร มีการมอบอำนาจ หน้าที ่ ความ
รับผิดชอบให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุลากร ให้ความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
เขาจะเกิดความรู้สึกยึดม่ันและผูกพันต่อองค์การ 
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9. ข้อเสนอแนะ 

 9.1 การนำผลการวิจัยไปปรับใช้ต่อองค์การ 

บุคลากรขององค์การเป็นบุคลากรสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความท้าทาย
ในการทำงาน ควรมีการสับเปลี ่ยนหมุนเวียนงาน เพื ่อให้บ ุคลากรได้ม ีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถมากขึ้น จัดรูปแบบการทำงานให้เอ้ือต่อการทำงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความกระตีอรือร้น มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมขวัญกำลังใจ เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางด้านจิตใจ สร้างการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์การ พร้อมทั้งมอบผลตอบแทน
ประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างบุคลากรในองค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานมากขึ้น อีกทั้งควรให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเกิดปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านจิตใจ ด้านความคงอยู่ และด้านพฤติกรรม เพ่ือให้พนักงานมีทัศนคตติ่อความจงรักภักดีและ
ทุ่มเทให้กับองค์การ ปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีอิสระในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญ เพื่อสร้าง
แรงผลักดันให้เกิดความมุ่งม่ันให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

 9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันธ์องค์การของบุคลากรองค์การอื่นในประเภทเดียวกัน 
เพ่ือเปรียบเทียบหาความแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลงานวิจัยครั้งนี้อย่างไร นอกจากนี้ ควรใช้วิธีการ
ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่
สมบูรณ์มากขึ้น 
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์  เพื ่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด–19 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากร เพ่ือศึกษากระบวนการ
จัดการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารผลผลิตสื่อ และเพ่ือศึกษากระบวนการ
บริหารผลลัพธ์ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือรองรับผลกระทบจาก สถานการณ์
โควิด–19 โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ซึ่งสัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหารหนังสือพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 8 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย
ดำเนินการเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์มา จำแนกและจัดหมวดหมู่เป็นระบบ แล้วนำมาวิเคราะห์
ส่วนประกอบเนื้อหา นำข้อมูลมาเปรียบเทียบ เพื่อหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์
สาเหตุและผล และนำเสนอผลวิเคราะห์ ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา เมื่อศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญในทุก ๆ ด้าน พบว่า ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงที่สุดคือการส่งผลให้ต้อง
ทำงานที่บ้าน และผลกระทบในเรื ่องของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในการบริหารทรัพยากรและบริหารการ
เปลี่ยนแปลงควรให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ ผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ สามารถจัดการได้เนื่องจากปัจจุบันมี
เทคโนโลยีที่ใช้ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมาก 

คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากร การบริหารการเปลี่ยนแปลง หนังสือพิมพ์ออนไลน์ โควิด-19 
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Abstract 

 The objective of Online Newspaper Transformation Management Education to 
Accommodate the Effects of the COVID-19 situation is to study the resource management 
process, to study the management process in change management, to study media 
productivity management processes, and to study the outcome management process in the 
management of online newspaper changes to accommodate the effect of COVID-19 
situation. This research is a qualitative research with an in-depth interview as a tool for data 
collection which interviewed 8 representatives of online newspaper executives. As for data 
analysis, the researcher collated the recorded data from the interview, classified and 
categorized into a system and analyze the content components, compare to find common 
and different characteristics, analyze cause and effect and present the analysis results data 
in a descriptive style. When studying information from key informants in all areas, it was 
found that the most severe effects of the COVID-19 situation is the result of having to work 
from home and the impact on matters of the economy. In resource management and 
change management, this issue should be given priority. The impact in other areas can be 
handled as the modern communication technology has not been greatly affected. 

Keywords: Resources Management, Transformation Management, Online Newspaper, 
COVID-19 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือ โควิด-19 
(COVID-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย
การแพร่ระบาดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระดับโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ได้รับ
ผลกระทบแม้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แต่การแพร่ระบาดดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทยทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ ซึ่งก่อนหน้า
ธุรกิจนี้ก็ได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมของ           
ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 ข้อมูลจากเว็บไซต์ everydaymarketing ระบุว ่าการเปลี ่ยนแปลงของการรับสื ่อแยกตาม               
เจเนอเรชั่นที่เปลี่ยนไปเพราะ โควิด-19 ชาว Millennials หรือ Gen Me (1980-2000) อ่านหนังสือพิมพ์
หรือสื่อดั้งเดิมเพ่ิมขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ และอ่านข่าวออนไลน์เพ่ิมขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งเชื่อถือข่าวจาก
นิตยสารและหนังสือพิมพ์มากที่สุดจากทุก Gen ขณะที่กลุ่มสูงวัย Silverage อย่าง Baby Boomer 
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(1946-1964) ใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ แต่ให้เวลากับการอ่านข่าวออนไลน์
เพ่ิมขึ้นถึง 31 เปอร์เซ็นต์ (bangkokbiznews, 2563)   

 แม้ Digital Disruption จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการลดบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เข้ามา            
มีแรงกระแทกที่ผู้ประกอบการจะต้องรองรับ กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสารที่มีโอกาสเข้าถึง
ช่องทางที่มีหลากหลายและมากขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่ที่รวดเร็วกว่าเดิม สุรีวัลย์ บุตรชานนท์ (2563) 
อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สะท้อนถึงการหายไป
ของสื่อกระดาษในยุคดิจิทัล ระบุว่า อีกปัจจัยสำคัญคือเม็ดเงินโฆษณา ซึ่งไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ กระทั่ง
วิทยุและทีวีที่เป็นสื่อดั้งเดิมก็ได้รับผลกระทบจากเม็ดเงินโฆษณาที่เริ่มน้อยลงเช่นกัน แต่ในทางกลับกัน
เม็ดเงินกลับไปเพ่ิมของฝั่งสื่อออนไลน์หรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ต ถามว่าจะแทนกันได้ไหมในตอนนี้ก็ยังคงจะ
แทนไม่ได้ทั้งหมด (bangkokbiznews, 2563)  

 ประกอบกับข้อมูลสื่อโฆษณาหลังโควิด-19 ของบริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด หรือเอ็มไอ 
เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสื่อเม็ดเงินหายเกือบยกแผงทั้งทีวี สิ่งพิมพ์ สื่อนอกบ้าน สื่อในโรงภาพยนตร์
รวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วย แม้คนดูทีวีและเสพสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น แต่เม็ดเงินโฆษณากลับหดตัว 15-20 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนสื่อออนไลน์คาดว่าเติบโตเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ (matichononline, 2563) 

 นอกจานี้ ข้อมูลจากเครื่องมือ ZOCIAL EYE โดย บริษัท ไวซ์ไซท ์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ระบุว่า
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม มีการกล่าวถึงเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้บริโภคชาวไทย
มากกว่า 148 ล้านข้อความ (matichononline, 2563) 

 เมื่อย้อนกลับไปดูการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ในไทย นอกจากจะปรับลดยอดการตีพิมพ์ลงเพื่อ
ลดต้นทุนแล้ว ยังมีทั้งการเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อนำเสนอข่าวสารข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การนำเสนอคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนการจัดกิจกรรม เช่น งานสัมนา เพื่อหารายได้เพิ่มเติม
ทดแทนรายได้จากโฆษณาที่ลดลง (infoquest, 2563) 

 นอกจากนี้มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ ยังเปิดเผยตัวเลขงบสื่อโฆษณาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563  
มีตัวเลขลดลง 6.02% มีมูลค่า 19,892 ล้านบาท มีการคาดการณ์ว่าทั้งปีจะมีมูลค่างบสื่อโฆษณาทั้งหมด 
77,124 ล้านบาท หดลงมากถึง 15-20% จากปีก่อน โดยที่งบโฆษณาทางทีวีจะเหลือเพียงแค่ 40,000 
ล้านบาท 

 การประเมินของ MI มองว ่า หล ังจากที ่ม ีการปลดล็อกดาวน์ต ่าง ๆ ส ินค้ากล ุ ่ม Low 
Involvement หรือกลุ่มของใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ สกินแคร์ เครื่องสำอาง จะกลับมาใช้งบ
โฆษณามากขึ้น แต่กลุ่ม High Involvement ที่ต้องอาศัยกำลังซื้อของผู้บริโภค อาจจะทำการตลาด              
เจาะกลุ่มบุคคลไป 

 ส่วนงาน “อีเวนต์” หรือการทำกิจกรรมออนกราวด์ อาจจะต้องหยุดพักไปจนถึงปลายไตรมาส 3 
หรืออาจจะเริ่มได้ในไตรมาส 4 เลยทีเดียว (ratirita, 2563) 



จักริน  เก้าพัฒนสกุล 
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โดยผลกระทบดังกล่าวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลา
ปราบเซียนของอุตสาหกรรมสื่อ ทั้งโฆษณา ภาพยนตร์ กิจกรรมการตลาต ธุรกิจอีเวนท์ หรือแม้แต่วงการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ก็ไม่สามารถใช้การผลิตสื่อด้วยวิถีเดิม ๆ ด้วยปัจจัยหลักทางต้านเศรษฐกิจ และ
มาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ทำให้ กูรู จากแวดวงผลิตสื่อ จับมือกับจังหวัดปัตตานี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับตัวของวงการสื่อสาร
หลังโควิด-19 ในหัวข้อ "ปฐมบทแห่งการผลิตสื่อยุคปราบเซียน" เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และ
มองหาโอกาสจากวิกฤติที่เกิดขึ้น 

 นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2563) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าบริหารกลุ่ม บริษัท อินเด็กซ์ 
ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี ่ยวชาญด้านธุรกิจอีเวนท์ระดับโลก เปิดเผยว่า แม้ก่อนหน้านี้                  
อินเด็กซ์จะพร้อมรับมือกับการผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศด้วยการบุกตลาดต่างประเทศแล้วก็ตาม               
แต่สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีเวนท์ทั่วโลก ทำให้ต้องมองหาโอกาสใหม ่ๆ โดยนำสิ่งที่
เรามีผนวกกับสิ่งที่โลกต้องการมาพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ และปรับรูปแบบการจัดงานให้เป็นไฮบริดอีเวนท์ 
ผสมผสานระหว่างการนำเสนอทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกัน รวมทั้งพลิก
เกมผ่าวิกฤติสร้างธุรกิจแฟรนไชส์  KILL & KLEAN ผู ้นำเทคโนโลยี Hygienic Solution ให้บริการ                   
พ่นสเปรย์ฆา่เชื้อแบบพรีเมี่ยมเพราะทุกคนต้องการความปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค 

 นายวศิน ปกป้อง (2563) ผู้กำกับภาพยนตร์สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก เปิดมุมมองการผลิตสื่อว่า 
สถานการณ์โควิด-19 โจมตีทุกคนและส่งผลกระทบทั้งหมด เราจึงต้องมองหาโอกาส ความสามารถของ
ตัวเองและลงมือทำในฐานะคนทำสื่อต้องคมชัดในสิ่งที่จะพูด เพราะแพลตฟอร์มต่าง ๆ ชี้เฉพาะเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้น ปรับตัวให้เร็ว และต้องสร้างความโดดเด่น เพราะปัจจุบันคอนเทนต์                      
ในโลกออนไลน์มีจำนวนมาก คอนเทนต์ที่โดดเด่น และน่าสนุก จะได้รับความสนใจเสมอ เราจึงต้องคิดให้
มากขึ้น (เดลินิวส์, 2563) 

 จะเห็นได้ว่าจากที่ผู้วิจัยได้กล่าวมานั้น การการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการปรับตัวของ
องค์กรโดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์ถือเป็นอีกหนึ ่งความท้าท้ายที่ต้องรองรับการปรับตัวเพื่อให้ทันต่ อ                 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่ต้องอาศัยตั้งแต่การปรับตัวที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ นโยบายของผู้บริหาร
เพื่อนำมาสู่กระบวนการทำงานของสื่อมวลชนในสังกัด ที่จะทำงานเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของ
องค์กร ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ภายใต้สถานการณ์โควิด  ทั้งด้าน                
การบริหารทรัพยากร การบริหารกระบวนการจัดการ การบริหารผลผลิตสื่อ และการบริหารผลลัพธ์ 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 

 2) เพื ่อศึกษากระบวนการจัดการในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์                 
เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 
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 3) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารผลผลิตสื ่อในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 

 4) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารผลลัพธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาทรัพยากร  กรระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผลผลิต
และ และผลพธ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์   ในส่วนของทรัพยากรศึกษา
เกี่ยวกับ บุคลากร งบประมาณต้นทุน วัสดุ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่อรองรับมาตรการป้องกัน
และการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19  สำหรับกระบวนการจัดการในการบริหารการเปลี ่ยนแปลง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การเตรียมและปรับอนาคต การจัดการองค์กรและ
ระบบงาน การนำและอำนวยการ การติดตามและควบคุมและประเมินผล  เพื่อรองรับมาตรการ
ป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19  ส่วนผลผลิต ศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบผลิตภัณฑ์สื่อ ลักษณะ
เนื ้อหา ช่องทางการนำเสนอสื ่อ กระบวนการขั ้นตอนการผลิตสื ่อ ความถี ่หรือรอบการนำเสนอ                
เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 และผลลัพธ์ศึกษาเก่ียวกับ รายได ้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรทางธุรกิจ ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบสิ่งแวดล้อม  
เพื่อรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 ทั้งนี้ ดำเนินการศึกษาในช่วง วันที่               
30 มกราคม 2563 จนถึง 30 พฤษภาคม 2563 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 โครงการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่              
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ออนไลน์จำนวน          
9 ท่าน นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทั้งตำรา ผลงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ของส่วน
ราชการจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และข้อมูลเอกสารอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง การประมวลผลและ                    
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพผสมหลายวิธีได้แก่  การจำแนกและจัดระบบข้อมูล 
(Typology and Taxonomy) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) และวิเคราะห์
สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) รวมไปถึงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant 
comparison) 
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5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด 

 การทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ มาตรการ
ป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 การบริหารทรัพยากร การบริหารกระบวนการจัดการ                    
การบริหารผลผลิตและผลลัพธ์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ กรอบความคิด
การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 มาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติองค์การอนามัยโลก โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงประกาศใช้
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุม
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  2019 หรือ Covid-19 ซึ่งให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต ่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

 ความสำคัญของ พรก.ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหลัก ๆ มีดังนี้ 

 1) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 2) ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน 

 3) ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มี
เจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร 

 4) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทาง 

 5) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ 

 6) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที ่กำหนดเพื่อความปลอดภัย (สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน, 2563) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 (COVID-19) ทำให้    
มีผู ้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม                 
พ.ศ. 2563 ให้การแพร่ระบาดจากโรคระบาด (Epidemic) เป็นโรคระบาดครั ้งใหญ่ของโลก 
(Pandemic) อย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวด้วยความห่วงใย  จึงเสนอแนะและ
เรียกร้องมายังฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ขอให้สื่อมวลชนทุกสำนึกยึดมั่นจริยธรรม โดยนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารตาม “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ   ขอให้รัฐบาลและหน่วยงาน                  
ที่เก่ียวข้อง ให้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นพิเศษในการสื่อสารในภาวะวิกฤติ  ขอให้ผู้บริหารสำนัก
ข่าวทุกสำนักให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของกองบรรณาธิการ ผู้สื ่อข่าวที่จะต้องปฏิบัติงานข่าว                 
ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์โรคระบาด  และขอให้ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป 
ระมัดระวังการส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นข่าวลวง ข่าวปลอม ไม่มีแหล่งที่มา ไม่มีความ
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น่าเชื่อถือ (PPTV Online, 2563) รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน 
แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่                   
25 มีนาคม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง(สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) 

 ขณะเดียวกันพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) หลังมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยในประกาศแนวทางการควบคุมการระบาด คือขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัย หมั่นทำความสะอาดที่พัก พื้นผิวสัมผัสห้องสุขา 
ดูแลสุขภาพ  รวมไปถึงสถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานที่ทำงาน เช่น การใช้
หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดยทำตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด ขอความร่วมมือหลีกเลี ่ยงการเข้าไปในสถานที่ที ่มีคนแออัด  และควรรักษา
ระยะห่าง 1-2 เมตร ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคน ขอความร่วมมือขนส่งมวลชนทุก
ประเภท ลดความแออัดของผู ้โดยสารที ่มาใช้บริการ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า                    
1-2 เมตร (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) 

 นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที ่1 โดยมีสาระสำคัญเช่น 

 การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โรคโควิด-19  การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อ ให้ผู้ว่า กทม.และผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา
สั่งปิดสถานที่ซ่ึงมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 แต่อย่างน้อย
ให้สั่งปิดสนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สนามม้า ในทุกจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น รวมไปถึง การเสนอข่าว ห้ามเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อ
ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 อันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิด
ความหวาดกลัว และต้องมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขต ให้ประชาชนฟัง งด หรือชะลอ              
การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขต ต้องรับการตรวจคัดกรองตามที่
ราชการกำหนด 

 ขณะที่ผู้เดินทางสัญชาติอ่ืน ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วันที่ระบุว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
และมีประกันสุขภาพวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย 
(BBC News ไทย, 2563) (รัฐบาลไทย, 2563) 

 ส่วนมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการรัฐบาลประกาศมาตรการดูแลผู้ประกอบการ  
เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม   
ระยะที่  2 [กระทรวงการคลัง] โดยเมื ่อว ันที่  24 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห ็นชอบ                      
เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง
และทางอ้อม ระยะที ่2 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
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มาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1  มาตรการดูแลผู้ประกอบการ  เพ่ือเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
ที่มา: MoneyGuru.co.th, 2020 

 

 การบริหารทรัพยากร ดอกจันทร์ กำมีรัตน์, บุญทัน ดอกไธสง, และ อิมรอน มะลูลืม (2552) 
กล่าวว่า ทรัพยากรในการบริหาร (Resource) ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการดำเนินงาน                   
รวมไปถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหารสามารถแบ่งแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ 

 1) บุคลากร (Man) มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานให้พนักงานแต่ละคนต้องผ ่าน
กระบวนการการฝึกฝนทักษะความสามารถก่อนเข้างาน จึงจะมอบหมายงานที่มีลักษณะเหมาะสมกับ
ทักษะที่มีให้แต่ละคนเป็นไปตามแนวคิดของ Max Weber (1864-1920) ทฤษฎีการจัดการตามระบบ
ราชการ (Bureaucratic Management) ที ่องค์การควรจะถูกบริหารบนพื ้นฐานของเหตุผล และ                      
ไม่เป็นส่วนตัวโดยการแบ่งงานกันทำเฉพาะคน มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน                  
ให้เกิดความเชี่ยวชาญอยู่ตลอดวลา สร้างคนให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมต่อการทำงานและการเรียนรู้
งานใหม่ ๆ เพื่อให้ชิ ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพ เป็นการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิด                
ของ วิรัช วิรัชภาวรรณ (2548) ที่กล่าวว่าการบริหารคนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารและ      
เรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการบริหาร ที่ผู้บริหารแต่ละคนนำไปในในกระบวนการทำงานเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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 2) เง ิน (Money) มีการกำหนดแนวทางการบริหารการใช ้จ ่ายเง ินหรือต้นทุนการผลิต                      
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าต้นทุนที่กำหนดไว้ ซึ่งการบริหารการเงินองค์ประกอบ               
ที่สำคัญของการบริหารจัดการตามแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) การควบคุมการผลิตงานที่มี
ผลงานที่ไม่มีคุณภาพให้น้อยที่สุด ซึ่งมาจากเทคนิคเครื่องมือครื่องใช้และพนักงานผลิตที่มีความเก่ียวข้อง
โดยตรง เป็นหลักของการบริหารในด้านการควบคุมของเฮนรี  ฟาโยล (Henry Fayol) และพัฒนา              
สิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา การใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังและช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตที่มี
ในกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า ทำให้องค์กรมีเงินไปพัฒนาด้านอื่น ๆ หรือการจัด
สวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้พนักงานได้ต่อไป กล่าวคือการบริหารการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ได้โคยคำนึงถึง 

  1) ลักษณะการดำเนินงานขององค์การ 

  2) ลักษณะธุรกิจในอนาคต 

  3) สภาพแวดล้อม 

  4) การจัดสรรทรัพยากร  

  5) การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

 3) วัสดุ (Material) โดยการกำหนดแนวทางการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นส่วนสำคัญของ
การผลิตออกมาให้มีคุณภาพ และผลิตได้ในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงกำหนดให้พนักงานทุกคน ต้องมี
ความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดึ โดยมีการฝึกฝนและทำความเข้าใจ 
รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะเป็นการดูแลรักษาและป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ปฏิบัติงานได ้

 4) ข้อมูล (Information) เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้า
ประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิด                 
ที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค
ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม 
ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย 

 5) เทคโนโลยี (Technology) ในการบริหารและจัดการในองค์กรทุกระดับ ในองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่จะพบปัญหาที ่ผู้บร ิหารลังเลใจในการตัดสินใจจัดหาระบบ นอกเหนือจากที ่ระบบเหล่านี้                      
มัก                   มีการลงทุนที่สูงแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบกับการตัดสินใจดูจะไม่เพียงพอ การ
วางแผนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนในการช่วยลดปัญหาและสร้าง
ภาพรวมของระบบสารสนเทศขององค์กรขึ้นมา แต่การจะตัดสินใจในการดำเนินโครงการ ก็น่าจะได้รับ
การวิเคราะห์ในเรื่องของความคุ้มค่าและความเป็นไปได้และโครงการสารสนเทศถ้าสร้างขึ้นมาโดยมีการ
จัดทำการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้หน่วยงานสามารถนำระบบ
สารสนเทศไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และประการสุดท้ายการวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศธุรกิจเป็น



จักริน  เก้าพัฒนสกุล 
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กระบวนการที่เสนอแนะให้ดำเนินการลักษณะรุกที่นำโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพื่อการสร้างแผน
กลยุทธ์ที่นำไปสู่การเป็นผู้นำ 

 การบริหารกระบวนการจัดการ เริ่มที่การเตรียมและปรับอนาคต (Future) ยุคา รักไทย (2542, 
หน้า 57-67) ได้เสนอกระบวนการในการเตรียมการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่นำเอาความคิดความเข้าใจ
เชิงระบบ (Systems Thinking) มาใช้ด้วยความเชื ่อที ่ว ่าทุกองค์ประกอบของการเปลี ่ยนแปลงนั้น                      
มีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นถ้ามีสิ ่งใดเกิดขึ้นกับองค์ประกอบหนึ่ง ก็จะส่งผลไปถึงองค์ประกอบอ่ืน
ทั้งหมด ซึ่งวิธีที่จะช่วยให้สามารถเตรียมการในการบริหารความเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเป็นระบบ 

 การจัดการและระบบงาน (Organizing) เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หน้า 263) 
ได้กล่าวถึงการดำเนินการบริหารการเปลี ่ยนแปลงไว้ว่า  เป็นการเคลื ่อนไหวเพื ่อดำเนินงานให้เกิด               
การเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการในระยะนี้การวิเคราะห์และการตัดสินใจมีความสำคัญมาก เพราะเป็น
ระยะเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัด ในระยะนี้ต้องการลงมือปฏิบัติงาน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง และอาจกินเวลาเป็นปี ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การ
ซึ ่งก็หมายความว่า ฝ่ายบริหารเองก็จะต้องตระหนักว่าในตอนเริ ่มแรกหรือระยะแรก ๆ ของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะหวังผลให้เห็นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วเป็นเรื่องที่เห็นหรือทำได้ลำบาก 

 การนำและอำนวยการ (Leading) สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร (2541: 30) กล่าวว่า ภาวะผู ้นำ 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออกในการใช้อำนาจหน้าที่หรืออิทธิพลที่มีอยู่ต่อผู้ร่วมงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยการจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดแรงจูงใจภายในเพื่อให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจให้ความร่วมมือซึ่งกันและ
กันด้วยความเต็มใจและใช้ความพยายามของตนในการปฏิบัติงานโดยทุ่มเทกำลังความคิด กำลังกาย 
ความรู้ความสามารถในการช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การติดตามและประเมินผล (Controlling) การติดตามและการประเมินผลเป็นหัวใจของ                    
การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ งานที่มีความซับซ้อนและต้องการกวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง ยิ่งต้องมี       
การติดตามและประเมินผลที่จริงจัง การติดตามผลและประเมินผลที่ทรงพลังที่สุด คือ การติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจัดเป็นการประเมินผลแบบ "เอื้ออำนวย" (Empowerment Evaluation) 
(อรุณี ที่ยงแสง และคณะ, 2548, หน้า 56) 

 การบริหารผลผลิตและผลลัพธ์  กรณีศึกษาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ ่นในภาคใต้  ผลการวิจัย 
‘สถานภาพและบทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ ่นในประเทศไทยในปี  2552’ ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันมีส่วนผสมผสานความเป็นมัลติมีเดียมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การนำเสนอ โดยการนำเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์มีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
สามารถหาพันธมิตรกับธุรกิจอื่น ๆ หรือปรับตัวสู่ธุรกิจอื่น ๆ ได้มากขึ้น  เช่นเดียวกับการปรับตัวของ
หนังสือพิมพ์ในเขตภาคใต้ ที่มีลักษณะการสืบทอดธุรกิจโรงพิมพ์คล้าย ๆ กันโดยการดำเนินธุรกิจแบบ
ครอบครัวสามารถลดต้นทุนการผลิต เอื้อต่อผลประกอบการ เพราะนอกจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะเป็น
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ส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงพิมพ์ ยังสามารถหารายได้สนับสนุนจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เข้ามาซื้อพื้นที่โฆษณา                
(พิกุลทิพย์ ยุระพันธ์, 2561) 

 การสำรวจการปรับตัวของสื่อมวลชนไทย ในการทำข่าวช่วงวิกฤติโควิด-19 พบว่าสื่อไทยสามารถ
ปรับตัวกับการทำงานแบบมีระยะห่างได้ไว มีแนวโน้มร่วมงานแถลงข่าวแบบไลฟ์สตรีมมิ ่งสูงขึ้น                   
และพบว่าประเด็นที ่จะอยู ่ในกระแสความสนใจหลังจากนี้  ไม่ใช่แค่โควิด-19 แต่ยังมีการชูกลยุทธ์                  
ปรับชีวิต และธุรกิจรับนิวนอร์มัล (New Normal) อีกด้วย 

 ในการสำรวจการได ้ร ับข ่าวสารท ่ามกลางสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช ื ้อไวรัส                            
ของสื่อมวลชนที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ยอมรับว่าได้รับชิ้นข่าวประชาสัมพันธ์จากแบรนด์ และพีอาร์
น้อยลง ในขณะที่สื่อมวลชน หรือฝ่ายผลิตคอนเทนต์ก็มีความต้องการเนื้อหา ประเด็นข่าว เพื่อนำเสนอ 
และเติมเต็มพ้ืนที่สื่อของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Vanussanan Diprachip, 2563) 

 มาถึงตอนนี้ เวลาผ่านไป 8 เดือน อุตสาหกรรมสื่อทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะผันผวน
ทางเศรษฐกิจ เราจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง โดยข้อเสนอดังกล่าวได้ถอดบทเรียนมาจากสื่ออิสระ             
ที่ประสบกับภาวะวิกฤติในประเทศต่าง ๆ เช่น เอกวาดอร์ แอฟริกาใต้ และอินเดีย โดยที่สื่อเหล่านี้ได้ใช้              
กลยุทธ์ “การบริหารจัดการช่วงวิกฤติ” ของโรคระบาดและการเตรียมตัวเผชิญกับสภาพความเป็นจริง
ใหม ่ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

  (1) ลดรายจ่ายและตุนเงินสดไว้ในมือ 

  (2) ต้องเป็นนักล่ารายได้ 

  (3) เนื้อหาคือหัวใจสำคัญ 

  (4) ทีมงานของคุณไม่มีภูมิต้านทานจากผลกระทบทางธุรกิจของโรคระบาด 

  (5) มองไปในอนาคต (Katadata, 2563) 

 วิกฤติโควิดทำให้ทุกธุรกิจกำลังเผชิญบททดสอบเดียวกันอยู่ ปัญหาทางธุรกิจหลาย ๆ ด้านจึงมี
ส่วนที่คล้ายกัน ดังนั้นหากองค์กรใดสามารถหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและส่งเสริมกันได้ ย่อมสร้างความ
ได้เปรียบและใช้ทรัพยากรที่แต่ละคนมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนใน
สถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ (รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร, 2563) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
กรอบแนวคิด 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อรองรับผลกระทบ 
จาก สถานการณ์โควิด – 19 

 
 

 

 

การบริหารผลลัพธ์ 
- รายได ้
- ลูกค้า/กลุม่เป้าหมาย 
- พันธมิตรทางธุรกิจ 

มาตรการป้องกันและจัดการภัยวกิฤติโควิด – 19 
.................................................................. 
1. การเตือนให้ระมัดระวังเว็บไซต์ที ่เผยแพร่ข่าวสาร    
อันเป็นเท็จ 
2. มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหร ือหน้ากากผ้า         
เมื่อออกจากบ้าน 
3.  ขอให ้ผ ู ้ บร ิหารสำน ักข ่ าวท ุกสำน ักให ้ความ             
สำคัญกับสวัสดิภาพของกองบรรณาธิการ ผู ้ส ื ่อข่าวที่
จะต้องปฏิบัต ิงานข่าว ลงพื ้นที ่ทำข่าว รายงานข่าว          
ในสถานการณ์โรคระบาด 
4. ให้เจ้าหน้าที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ใช้วิธีการทำงาน   
ที ่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุ
จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (work from home) 
5. มาตรการป ้องก ันและค ัดกรองชาวต ่างชาต ิ ท่ี              
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์      
อายุไม่เกิน 3 วัน และมีประกันสุขภาพ 
6. การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
7. การประกาศเคอร์ฟิว 
8. มาตรการลดอัตราความเสี่ยง โดยการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social distancing) 
9. มาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด 
10. มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทป
รายการโทรทัศน์ 
11. มาตรการป้องกัน ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค 
12. มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจ 

การบริหารกระบวนการจัดการ 
- การเตรยีมและปรับอนาคต 
- การจัดการองค์การและระบบงาน 
- การนำและอำนวยการ 
- การติดตามควบคุมและประเมินผล 
 

การบริหารผลผลิต : สื่อ  
- รูปแบบผลติภณัฑส์ื่อ 
- ลักษณะเนื้อหา (คอลัมน์ต่าง ๆ) 
- ช่องทางการนำเสนอสื่อ 
- กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิตสือ่ 
- ความถี่/รอบการนำเสนอสื่อ 

การบริหารทรัพยากร 
- บุคลากร 
- งบประมาณ/ต้นทุน 
- วัสดุ 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- เทคโนโลย 
 

ผลต่อการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
หนังสือพิมพ์ออนไลน ์
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จากกรอบความคิดข้างต้นจะเห็นว่า ตัวแปรอิสระประกอบด้วย มาตรการป้องกันและจัดการ
ภัยวิกฤติโควิด – 19 ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วย การบริหารทรัพยากร , การบริหารกระบวนการ
จัดการ , การบริหารผลผลิต : สื่อ และ การบริหารผลลัพธ์ 

6. ผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยการบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื ่อรองรับผลกระทบจาก 
สถานการณ์โควิด–19 ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลักคือ การบริหารกระบวนการเปลี ่ยนแปลง                  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการบริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลงผลผลิต การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ รายละเอียดดังนี้ 

6.1 วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการบริหาร 

 องค์ประกอบการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการบริหาร ของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เพื่อรองรับผลกระทบสถานการณ์โควิด–19 ประกอบด้วย บุคคล (Man) งบประมาณ/ต้นทุน 
(Money)  วัสดุ (Material) ข้อมูล (Information) เทคโนโลยี (Technology) 

  6.1.1) บุคคล (Man) 

      ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คือมีการฝึกฝนทักษะให้มีความชำนาญในการทำข่าว มอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
บุคคล มีการดำเนินงานตามปกติขององค์กร เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด–19 ส่งผลให้เกิดการทำงานที่
บ้าน และมีมาตรการที ่เกี ่ยวข้องกับโควิด–19 ต่าง ๆ ทำให้การจัดการกับพนักงาน ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงคือ จัดสรรพนักงานในการทำงานที่บ้านแทนการทำงานที่ออฟฟิศ พบว่าทุกองค์กรได้
ปฏิบัติตามมาตรการการทำงานที่บ้านแทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) โดยมีการ
จัดการทรัพยากรที่แตกต่างกันในเรื่องบุคลากร โดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์จำนวน 4 บริษัท มี การ
จัดการทรัพยากรบุคคลคือ ให้พนักงานในการทำงานที่บ้าน ใครที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศให้ทำงานที่
บ้านเลย นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นออนไลน์  มีการจัดการทรัพยากรบุคคล คือ ให้พนักงาน
ทำงานที่บ้าน ยกเว้นหัวหน้าฝ่าย เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายต้องมีการประชุมข่าว และคอยติดตามควบคุม
งานของพนักงาน (รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563) ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์มีการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล คือ จัดสรรพนักงานในการทำงานที่บ้าน โดยแบ่งเป็นชั่วโมงทำงานในการเข้าออฟฟิศ 
หากเข้าครบชั่วโมงที่ออฟฟิศก็ให้ทำงานที่บ้านสลับกัน (ณรงค์ , 27 พฤศจิกายน 2563) หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ออนไลน์มีการจัดการทรัพยากรบุคคล คือ แบ่งพนักงานครึ่งหนึ่งทำงานที่บ้าน (ฉัตรชัย,                   
19 ตุลาคม 2563) และหนังสือพิมแนวหน้าออนไลน์  มีการจัดการทรัพยากรบุคคล คือ แบ่งพนักงาน
ที่จำเป็น เป็น 3 กลุ่ม สลับกันเข้าทำงานที่ออฟฟิศ ส่วนพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศให้ทำงาน
ที่บ้านและต้องมีการจัดการพนักงานเพ่ือไม่ให้ติดโรคโควิด-19 โดยมีการจัดการเรื่องสวัสดิการรถ ที่พัก
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ให้ในกรณีที่ต้องไปพื้นที่เสี่ยง รวมถึงใช้นักข่าวท้องถิ่นอิสระในการส่งข่าวเข้ามา เพื่อให้การทำงาน
ในช่วงโควิด–19 มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการบริหารด้านบุคคล 
(Man) ผู้วิจัยพบว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานด้าน
บุคคลประกอบไปด้วยเรื่อง มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from 
home) (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้นสังกัด ควรจัดหาที่
พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ( สภาการ
สื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 2563) มาตรการงดเดินทาง
ข้ามจังหวัด (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทปรายการ
โทรทัศน์ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563) พบว่า การบริหารงานด้านบุคคล ที่รองรับมาตรการ
ป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 มาตรการการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน 
(work from home) เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านบุคคลมากที่ สุด 
เนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ส่งผลให้ต้องมีการจัดการบุคลากร เพ่ือให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ 
ส่วนมาตรการอื่นไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมาตรการที่ออกมาสอดรับกับการบริหารด้าน
บุคคลของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

  6.1.2) งบประมาณ/ต้นทุน (Money) 

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทุกองค์กรมีการ
บริหารทรัพยากร งบประมาณ/ต้นทุน คือ มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบ
เซาเมื่อเข้าสู่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้น คือ การจัดหาสวัสดิการให้แก่พนักงาน 
พบว่ามีองค์กร จำนวน 5 องค์กร ได้มีการเพิ ่มงบประมาณในการดูแลสวัสดิการที่มากขึ้นให้แก่
พนักงานตามมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 โดยมีการเพิ ่มต้นทุนในเรื ่องของ
ประกันภัยโควิด–19 ให้แก่พนักงาน เพิ ่มต้นทุนในเรื ่องของการจัดหาหน้ากากอนามัยและเจล
แอลกอฮอล์ (เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563) รวมถึงมีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เพิ่มสวัสดิการเรื่อง
การเดินทาง (วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563)  อีกท้ังผลกระทบในการทำงานที่บ้านส่งผลให้ ทุกองค์กรมี 
งบประมาณ/ต้นทุนลดลง เนื่องจากมีพนักงานเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศน้อยลง ยกเว้นหนังสื อพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์ที่มีการซื้ออุปกรณ์ในการทำงานให้พนักงานในการทำงานที่บ้าน ส่งผลให้ต้นทุนลดลง
ไม่มาก (วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรงบประมาณและต้นทุน 
(Money) ผู้วิจัยพบว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ด้านงบประมาณและต้นทุน ประกอบไปด้วยเรื่อง ขอให้ผู้บริหารสำนักข่าวทุกสำนักให้ความสำคัญ
กับสวัสดิภาพของกองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวที่จะต้องปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวใน
สถานการณ์โรคระบาด (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการ
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ปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือ
ให้ สำนักข่าวต้นสังกัด ควรจัดหาที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การ
มหาชน, 2563) มาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำ
ภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563) พบว่าการ
บริหารงานด้านงบประมาณและต้นทุน ที่รองรับมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 การ
ขอให้ผู้บริหารสำนักข่าวทุกสำนักให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของกองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวที่จะต้อง
ปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์โรคระบาดและ มาตรการการทำงานที่บ้าน 
แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานด้านงบประมาณและต้นทุน เนื่องจากการเพิ่มต้นทุนในเรื่องของประกันภัยโควิด-19 และ
อุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน รวมถึงการทำงานที่บ้านส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศลดลง ส่วนมาตรการอื่นไม่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมาตรการที่ออกมาสอดรับกับการบริหารด้านงบประมาณและต้นทุนของ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

  6.1.3) วัสดุ (Material) 

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทุกองค์กรมีการ
บริหารทรัพยากรด้านวัสดุ คือ ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด–19 องค์กรทุกองค์กรมีการใช้วัสดุเป็นปกติ  
ในสถานการณ์โควิด–19 ทุกองค์กรมีการใช้วัสดุลดลง เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน ส่งผล
ให้การใช้ว ัสดุอุปกรณ์ลดลง (ฉัตรชัย , 19 ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร,                 
14 ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 
2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ,์ 20 ตุลาคม 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรด้านวัสดุ ผู้วิจัยพบว่ามี
มาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านวัสดุ ประกอบไปด้วย
มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) (สภาการสื่อมวลชน
แห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้นสังกัด หาควรจัดที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว 
และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การ
ประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 2563) มาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด (เช้านี้ที่หมอชิต, 
2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ (ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์, 2563) พบว่าการบริหารงานด้านวัสดุ ที่รองรับมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–
19  มาตรการการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) เป็นมาตรการที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านวัสดุมากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ส่งผล
ให้พนักงานทำงานที่ออฟฟิศลดลง ส่งผลให้มีการใช้วัสดุน้อยลง ส่วนมาตรการอื่นไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมาตรการที่ออกมาสอดรับกับการบริหารด้านวัสดุของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
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  6.1.4) ข้อมูล (Information) 

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลว่า ก่อนสถานการณ์โควิด–19 ทุกองค์กรมีการบริหาร
ทรัพยากรด้าน ข้อมูล คือจะมีการออกไปทำข่าว มีการหาข่าวจากที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผลเพ่ือใช้
ประโยชน์สำหรับการจัดการของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ได้แก่ การทำข่าวรายวัน และ คอลัมน์พิเศษ ใน
สถานการณ์โควิด–19 พบว่าไม่มีผลกระทบเนื่องจากการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการเขียนข่าว 
และการโพสต์ข่าวขึ้นสู่เว็บไซต์ออนไลน์ สามารถทำท่ีไหนก็ได้ เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร
ที่ทันสมัยขึ้น (ฉัตรชัย, 19 ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; 
ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563; วัฒนะชัย, 15 
ตุลาคม 2563; วีระศักดิ์, 20 ตุลาคม 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรด้านข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ามี
มาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านข้อมูล ประกอบไป
ด้วยมาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) (สภาการ
สื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้นสังกัด หาควรจัดที่พักที่ปลอดภัย
ให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี ่ยงภัย (สภาการสื่อมวลชน
แห่งชาติ, 2563) การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 2563) มาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด 
(เช้านี้ที ่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563)  แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า ไม่มีมาตรการป้องกันและจัดการภัย
วิกฤติโควิด–19 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมาตรการที่ออกมาสอดรับกับการบริหารด้าน
ข้อมูลของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และปัจจุบันมีเทคโนโลยี ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น 

  6.1.5) เทคโนโลยี (Tecnology)     

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลว่า ก่อนสถานการณ์โควิด–19 ทุกองค์กรมีการบริหาร
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี คือ มีการใช้เทคโนโลยีในการทำหนังสือพิมพ์ออนไลน์ รวมถึงใช้แอพลเิคชั่น 
Line ในการสื่อสาร ใช้ Facebook, Youtube ในการหาข่าว ในสถานการณ์โควิด–19 พบว่า มีการใช้
เทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารที่มากขึ้น ในการประชุมแบบกลุ่มเนื่องจากมาตรการทำงานที่บ้าน 
ส่งผลให้การสื่อสารลำบาก (ฉัตรชัย , 19 ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 
ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 
2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ,์ 20 ตุลาคม 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการบริหารด้านเทคโนโลยี 
ผู ้วิจัยพบว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีประกอบไปด้วยเรื่อง มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work 
from home) (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้นสังกัด ควร
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จัดหาที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย (สภา
การสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 2563) มาตรการงด
เดินทางข้ามจังหวัด (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทป
รายการโทรทัศน์  (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563) พบว่าการบริหารงานด้านเทคโนโลยี ที่รองรับ
มาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 มาตรการการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่
สำนักงาน (work from home) เป็นมาตรการที ่ส ่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงการบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีมากที่สุด เนื ่องจากการทำงานที่บ้าน ส่งผลให้พนักงานทำงานอยู ่คนละที่ จึงต้องใช้
เทคโนโลยีในการประชุมแบบกลุ่มมาใช้ เพื่อให้การสื่อสารสะดวก ส่วนมาตรการอื่นไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมาตรการที่ออกมาสอดรับกับการบริหารด้านเทคโนโลยีของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ 

 6.2 วิเคราะห์การบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 การศึกษาการบริหารกระบวนการเปลี ่ยนแปลง ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื ่อรองรับ
ผลกระทบสถานการณ์โควิด– 19 มีท้ังหมด 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

  6.2.1) การเตรียมและปรับอนาคต (Future) 

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลว่า ในสถานการณ์โควิด–19 พบว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ทุกองค์กรมีการประชุมเพื่อวางแผนถึงสถานการณ์โควิด–19 ว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้เตรียมตัว
รองรับสถานการณ์ในเรื่องต่าง ๆ (ฉัตรชัย, 19 ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 
14 ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 
2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ,์ 20 ตุลาคม 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน  การเตรียมและปรับ
อนาคต ผู้วิจัยพบว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและ
ปรับอนาคต ประกอบไปด้วยเรื่อง มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work 
from home) (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้นสังกัด หาควร
จัดที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย (สภา
การสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 2563) มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) มาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด 
(เช้านี้ที ่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  
(ประชาชาต ิธ ุ รก ิ จออนไลน ์ ,  2563) มาตรการด ูแลและเย ียวยาผ ู ้ ประกอบการธ ุ รกิ จ 
(MoneyGuru.co.th, 2020) พบว่าการเตรียมและปรับอนาคต ที่รองรับมาตรการป้องกันและจัดการ
ภัยวิกฤติโควิด–19 มาตรการการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) 
และ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการเตรียมและ
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ปรับอนาคต มากที่สุด เนื่องจากทั้งสองมาตรการ ทำให้การใช้ชีวิต เปลี่ยนไปจากเดิม จึงต้องมีการ
ประชุมเพ่ือวางแผนถึงสถานการณ์โควิด–19 ว่าจะเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะได้เตรียมตัวรองรับสถานการณ์ 
และการวางแผนเพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากโรคระบาด ส่วนมาตรการอื่นไม่ส่งผลต่อการเตรียมและ
ปรับอนาคตเนื ่องจากมาตรการที ่ออกมาสอดรับกับการบริหารกระบวนการเปลี ่ยนแปลงของ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

  6.2.2) การจัดการองค์การและระบบงาน (Organizing) 

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลว่า ในสถานการณ์โควิด–19 พบว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ทุกองค์กร หัวหน้าได้มีการแบ่งหน้าที่ และมีการมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคน เพื่อที่จะได้มีการ
ทำงานที่เป็นระบบเนื่องจากการทำงานที่บ้านค่อนข้างมีอุปสรรคในด้านของการสื่อสาร จึงต้องมีการ
แบ่งงานที่ชัดเจน (ฉัตรชัย, 19 ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; 
ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563; วัฒนะชัย, 15 
ตุลาคม 2563; วีระศักดิ์, 20 ตุลาคม 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน  การจัดการองค์การ
และระบบงานผู้วิจัยพบว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
องค์การและระบบงาน ประกอบไปด้วยเรื่อง ขอให้ผู้บริหารสำนักข่าวทุกสำนักให้ความสำคัญกับสวัสดิ
ภาพของกองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวที่จะต้องปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์
โรคระบาด (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่
สำนักงาน (work from home) (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนัก
ข่าวต้นสังกัด หาควรจัดที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่เสี่ยงภัย (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 
2563) มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) มาตรการงด
เดินทางข้ามจังหวัด (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทป
รายการโทรทัศน์  (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563) มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจ 
(MoneyGuru.co.th, 2020) พบว่า การจัดการองค์การและระบบงาน ที่รองรับมาตรการป้องกันและ
จัดการภัยวิกฤติโควิด–19 มาตรการการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from 
home) และ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการ
จัดการองค์การและระบบงาน มากที่สุด เนื่องจากท้ังสองมาตรการ ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
ทำให้หัวหน้าต้องแบ่งหน้าที่ และมีการมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคน เพื่อที่จะได้มีการทำงานที่
เป็นระบบเนื่องจากการทำงานที่บ้านค่อนข้างมีอุปสรรคในด้านของการสื่อสาร และการจัดการองค์การ
และระบบงาน เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากโรคระบาด ส่วนมาตรการอื่นไม่ส่งผลต่อการจัดการ
องค์การและระบบงาน เนื่องจากมาตรการที่ออกมาสอดรับกับการบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
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  6.2.3) การนำและอำนวยการ (Leading) 

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลว่า ในสถานการณ์โควิด–19 พบว่าในสถานการณ์โควิด -
19  พบว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกองค์กร หัวหน้าได้มีการนำและอำนวยการมากขึ้นในเรื่องของการ
สื่อสาร การมีวินัยในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการใส่ใจในเรื่องของการสั่งงาน (ฉัตรชัย , 19 ตุลาคม 
2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชา
ภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ์, 20 
ตุลาคม 2563) 

      นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นออนไลน์ ที่หัวหน้าได้มีการนำและอำนวยการ
เพ่ิมเติมจากที่กล่าวมาข้างต้นคือ รับฟังปัญหาของพนักงานมากขึ้น ให้กำลังใจพนักงาน และช่วยแก้ไข
แก้ปัญหาให้พนักงาน (รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน การนำและอำนวยการ 
ผู้วิจัยพบว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์การและ
ระบบงาน ประกอบไปด้วยเรื่อง ขอให้ผู้บริหารสำนักข่าวทุกสำนักให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของกอง
บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวที่จะต้องปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์โรคระบาด 
(สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน 
(work from home) (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้นสังกัด 
หาควรจัดที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 
(สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 2563) มาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) มาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด 
(เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ 
(ประชาชาต ิธ ุ รก ิ จออนไลน ์ ,  2563) มาตรการด ูแลและเย ียวยาผ ู ้ ประกอบการธ ุ รกิ จ 
(MoneyGuru.co.th, 2020) พบว่า  การนำและอำนวยการที่รองรับมาตรการป้องกันและจัดการภัย
วิกฤติโควิด–19 มาตรการการทำงานท่ีบ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) และ 
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการจัดการองค์การ
และระบบงาน มากที่สุด เนื่องจากทั้งสองมาตรการ ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้หัวหน้า
ได้มีการนำและอำนวยการมากขึ้นในเรื่องของการสื่อสาร การมีวินัยในการทำงานที่เพ่ิมขึ้น และการใส่
ใจในเรื่องของการสั่งงาน เพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพและ เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากโรค
ระบาด ส่วนมาตรการอื่นไม่ส่งผลต่อการจัดการองค์การและระบบงาน เนื่องจากมาตรการที่ออกมา
สอดรับกับการบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
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  6.2.4) การติดตามควบคุมและประเมินผล (Controlling) 

      ผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ข้อมูลว่า ในสถานการณ์โควิด–19 พบว่า มี 5 องค์กร ที่
หัวหน้ามีการควบคุมงานมากขึ้น ตรวจสอบมากขึ้น และติดตามประเมินผลการดำเนินงานมากขึ้น 
เนื่องจากการทำงานที่บ้านทำให้เราไม่ทราบว่าพนักงานกำลังทำอะไรอยู่ เขาจะตั้งใจทำงานหรือไม่ จึง
ต้องมีการติดตามและประเมินผลที่มากขึ้น (ฉัตรชัย , 19 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; 
ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ,์ 20 ตุลาคม 2563) 

      ส่วนอีก 3 องค์กร คือ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นออนไลน์ หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
ออนไลน์ และหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงดำเนินการตามปกติเหมือน
ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 (เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 
พฤศจิกายน 2563) 

      ผลการวิเคราะห์การบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน  การติดตามควบคุม
และประเมินผลผู้วิจัยพบว่ามีมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
องค์การและระบบงาน ประกอบไปด้วยเรื่อง ขอให้ผู้บริหารสำนักข่าวทุกสำนักให้ความสำคัญกับสวัสดิ
ภาพของกองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวที่จะต้องปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์
โรคระบาด (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  มาตรการ การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่
สำนักงาน (work from home) (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) การขอความร่วมมือให้ สำนัก
ข่าวต้นสังกัด ควรจัดหาที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงาน             
ในพื้นที่เสี่ยงภัย (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563)  การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 
2563) มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) (เช้านี้ที ่หมอชิต, 2563) มาตรการ               
งดเดินทางข้ามจังหวัด (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) และ มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทป
รายการโทรทัศน์  (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563) มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจ 
(MoneyGuru.co.th, 2020) พบว่า  การติดตามควบคุมและประเมินผลที่รองรับมาตรการป้องกันและ
จัดการภัยวิกฤติโควิด–19 มาตรการการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from 
home) และ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการ
ติดตามควบคุมและประเมินผลมากที่สุด เนื่องจากทั้งสองมาตรการ ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
ทำให้หัวหน้าต้องมีการติดตามควบคุมและประเมินผลมากขึ้น เนื่องจากการทำงานที่บ้านทำให้เราไม่
ทราบว่าพนักงานกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพและ เพื่อให้พนักงานปลอดภัย
จากโรคระบาด ส่วนมาตรการอ่ืนไม่ส่งผลต่อการการติดตามควบคุมและประเมินผลเนื่องจากมาตรการ
ที่ออกมาสอดรับกับการบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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  6.2.5) วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงผลผลิต 

      การศึกษาผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงผลผลิต ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์                
เพื่อรองรับผลกระทบสถานการณ์โควิด–19 จะเป็นการศึกษามาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติ              
โควิด-19 ที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 11 เรื ่อง คือการเตือน                  
ให้ระมัดระวังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ (PPTV Online, 2563)  มาตรการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) สวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวที่จะต้อง
ปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (สภาการสื่อมวลชน
แห่งชาติ, 2563)   การทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home) สภาการ
สื่อมวลชนแห่งชาติ, 2563) ขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้นสังกัด ควรจัดหาที่พักที่ปลอดภัยให้กับ
นักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 
2563)  การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน (องค์การมหาชน, 2563) การประกาศเคอร์ฟิว (องค์การมหาชน, 
2563) มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) (เช้านี้ที ่หมอชิต, 2563)  มาตรการ                
งดเดินทางข้ามจังหวัด (เช้านี้ที่หมอชิต, 2563) มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทป
รายการโทรทัศน์ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2563) และมาตรการป้องกัน ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค (BBC News ไทย, 2563)  มีกระบวนการบริหารผลิตสื่อ ประกอบไปด้วย 

      รูปแบบผลิตภัณฑ์สื่อ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า มาตรการป้องกันและจัดการภัย
วิกฤติโควิด–19 ที่ได้ประกาศออกมานั้น ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง รูปแบบผลิตภัณฑ์สื่อ  โดย
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกองค์กร จำนวน 8 ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์
ของตัวเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มช่องทางแต่อย่างใด (ฉัตรชัย , 19 ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 
30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 
2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ,์ 20 ตุลาคม 2563) 

      ลักษณะเนื้อหา คอลัมน์ต่าง ๆ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า มาตรการป้องกันและ
จัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ส่งผลทำให้ การบริหารผลผลิตและเนื ้อหามีทั ้งเปลี ่ยนแปลงและ                        
ไม่เปลี ่ยนแปลงโดยพบว่ามี 5 องค์กร ประกอบไปด้วย หนังส ือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ และ 
หนังสือพิมพ์ผู ้จัดการออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญกับสัดส่วนการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19  มากกว่าข่าวอ่ืน ๆ ที่เคยนำเสนอ (เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; 
ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ์, 
20 ตุลาคม 2563) ขณะที่ 3 องค์กร ประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นออนไลน์ หนังสือพิมพ์
ดอกเบี้ยธุรกิจออนไลน์ และ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ นำเสนอมาตรการป้องกันและจัดการภัย
วิกฤติโควิด–19 ในสัดส่วนที่คู ่ขนานไปกับข่าวอื่น ๆ ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง (ฉัตรชัย , 19 
ตุลาคม 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563) 



จักริน  เก้าพัฒนสกุล 
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      ช่องทางการนำเสนอสื่อ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า มาตรการป้องกันและจัดการ
ภัยวิกฤติโควิด–19 ที่ได้ประกาศออกมานั้น ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ช่องทางการนำเสนอสื่อ 
โดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกองค์กร จำนวน 8 ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการนำเสนอผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในการลงเว็บไซต์ของตัวเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มช่องทางแต่อย่างใด (ฉัตรชัย , 19 
ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 
2563; พิชาภา , 30 ตุลาคม 2563; รินดา , 7 พฤศจิกายน 2563 ; วัฒนะชัย , 15 ตุลาคม 2563;                   
วีระศักดิ,์ 20 ตุลาคม 2563) 

      กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิตสื่อ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า  มาตรการป้องกัน
และจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ส่งผลทำให้ กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิตสื่อ มีทั้ งเปลี่ยนแปลงและ              
ไม่เปลี ่ยนแปลงโดยพบว่ามี 6 องค์กร ประกอบไปด้วย หนังส ือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นออนไลน์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ และ หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ ที่มีกระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต
สื่อที่เปลี่ยนแปลงคือมีการสื่อสารกันมากขึ้น เนื่องจากการทำงานที่บ้าน ส่งผลให้ต้องมีการสื่อสารกัน
เพ ื ่ อให ้ งานเก ิดประส ิทธ ิภาพ ( เฉล ิมช ัย , 30 ต ุลาคม 2563; ฑ ิฆ ัมพร , 14 ต ุลาคม 2563;                          
ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563; วีระศักดิ์,             
20 ตุลาคม 2563) 

      นอกจากนี้ยังมี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ที่มีกระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต
สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปคือการหาข่าวจากการLive ทางอินเทอร์เน็ตของภาครัฐแทนการลงพ้ืนที่ไปทำข่าว 
(วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563) 

      ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ/ขั้นตอน
การผลิตสื่อ (ฉัตรชัย, 19 ตุลาคม 2563) 

      ความถี่/รอบการนำเสนอสื่อ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า  มาตรการป้องกันและ
จัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ส่งผลทำให้ ความถี ่/รอบการนำเสนอสื ่อ มีทั ้งเปลี ่ยนแปลงและไม่
เปลี่ยนแปลงโดยพบว่ามี 3 องค์กร ประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ และ หนังสือพิมพ์ผู ้จ ัดการออนไลน์ ที ่มีความถี ่/รอบการนำเสนอสื่อ                        
ที่เปลี่ยนแปลงคือ มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำงานที่บ้าน ทำให้พนักงานผลิตชิ้นงานที่มากข้ึน 
(ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักด์ิ, 20 ตุลาคม 2563) 

      ขณะที ่หนังสือพิมพ์ข่าวหุ ้นออนไลน์ หนังสือพิมพ์ดอกเบี ้ยธุรกิจออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงความถี่/รอบการนำเสนอสื่อ (ฉัตรชัย , 19 ตุลาคม 2563; เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; 
ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563) 
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  6.2.6) วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ 

      การศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือ
รองรับผลกระทบสถานการณ์โควิด–19 จะเป็นการศึกษามาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด-
19 ที่ส่งผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ คือ การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อันเนื่องจากมาตรการ
ป้องกันและคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้ การบริหารผลลัพธ์เรื่อง
รายได้ มีทั ้งลดลงและไม่เปลี่ยนแปลง โดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์จำนวน 7 องค์กรมีรายได้ที่ลดลง 
(เฉลิมชัย, 30 ตุลาคม 2563; ฑิฆัมพร, 14 ตุลาคม 2563; ณรงค์, 27 พฤศจิกายน 2563; พิชาภา, 30 
ตุลาคม 2563; รินดา, 7 พฤศจิกายน 2563; วัฒนะชัย, 15 ตุลาคม 2563; วีระศักดิ์, 20 ตุลาคม 
2563) 

      ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ระบุว่ามาตรการป้องกันและคัดกรอง
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารผลลัพธ์
เรื่องรายได้ (ฉัตรชัย, 19 ตุลาคม 2563) 

7. สรุป 

 การศึกษาการบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือรองรับผลกระทบจาก 
สถานการณ์โควิด-19 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 เพ่ือ
ศึกษากระบวนการจัดการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการ
ป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 เพื่อศึกษากระบวนการบริหารผลผลิตสื่อในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 และ 
เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารผลลัพธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือรองรับ
มาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเป็นการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัย
พบว่า 

  7.1) กระบวนการบริหารทรัพยากรในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย มาตรการป้องกันและจัดการภัย
วิกฤติโควิด–19 ในเรื ่อง ให้เจ้าหน้าที ่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการ
ปฏิบัติงานที่สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (work from home) ส่งผลต่อ การ
บริหารทรัพยากรในด้านบุคคล (Man) งบประมาณ/ต้นทุน (Money) วัสดุ (Material) และ เทคโนโลยี 
(Tecnology) คือการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ส่งผลให้ต้องมีการจัดการบุคลากร เพื่อให้ทำงานได้มี
ประสิทธิภาพ การที่มีพนักงานทำงานที่บ้าน ทำให้มีพนักงานที่ออฟฟิศลดลง ส่งผลให้งบประมาณ/
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ต้นทุนลดลง และการใช้วัสดุลดลง นอกจากนี้ การบริหารทรัพยากรในด้าน งบประมาณยังได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการป้องมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 ในเรื่อง การขอให้
ผู ้บริหารสำนักข่าวทุกสำนักให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของกองบรรณาธิการ  ผู้สื ่อข่าวที่จะต้อง
ปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์โรคระบาด คือการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค 
เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากร ในเรื่องของ ข้อมูล 
(Information) ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 

  7.2) กระบวนการจัดการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพ่ือ
รองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
เปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ประกอบไปด้วยด้วย มาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤ ติ               
โควิด–19 ในเรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ใช้วิธีการทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่
สำนักงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (work from home) และ มาตรการเว้นระยะหา่ง
ทางสังคม (Social distancing)  ส่งผลต่อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้าน การเตรียมและปรับ
อนาคต (Future) พบว่า ทั้งสองมาตรการ ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม จึงต้องมีการประชุมเพ่ือ
วางแผนถึงสถานการณ์โควิด–19 ว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรองรับสถานการณ์การ และ
การวางแผนเพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากโรคระบาด การจัดการองค์การและระบบงาน (Organizing) 
พบว่า ทั้งสองมาตรการทำให้หัวหน้าต้องแบ่งหน้าที่ และมีการมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคน 
เพื่อที่จะได้มีการทำงานที่เป็นระบบเนื่องจากการทำงานที่บ้านค่อนข้างมีอุปสรรคในด้านของการ
สื่อสาร และการจัดการองค์การและระบบงาน เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากโรคระบาด การนำและ
อำนวยการ (Leading) พบว่า ทั้งสองมาตรการ ทำให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้หัวหน้าได้มี
การนำและอำนวยการมากขึ้นในเรื่องของการสื่อสาร การมีวินัยในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการใส่ใจ
ในเรื่องของการสั่งงาน เพ่ือให้การทำงานได้ประสิทธิภาพและเพ่ือให้พนักงานปลอดภัยจากโรคระบาด 
และการติดตามควบคุมและประเมินผล (Controlling) พบว่า ทั้งสองมาตรการ ทำให้การใช้ชีวิต
เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้หัวหน้าต้องมีการติดตามควบคุมและประเมินผลมากขึ้น เนื่องจากการทำงาน
ที่บ้านทำให้เราไม่ทราบว่าพนักงานกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อให้การทำงานได้ประสิทธิภาพและ เพื่อให้
พนักงานปลอดภัยจากโรคระบาด 

  7.3) กระบวนการบริหารผลผลิตสื่อในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19  มีมาตรการที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรในการบริหารผลผลิตสื่อประกอบไปด้วย การเตือนให้ระมัดระวังเว็บไซต์ที่เผยแพร่
ข่าวสารอันเป็นเท็จ มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน สวัสดิภาพของ
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ผู้สื่อข่าวที่จะต้องปฏิบัติงานข่าว ลงพื้นที่ทำข่าว รายงานข่าวในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 การ
ทำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่สำนักงาน (work from home)  ขอความร่วมมือให้ สำนักข่าวต้น
สังกัด หาควรจัดที่พักที่ปลอดภัยให้กับนักข่าว และช่างภาพ ที่ปฏิบัติภาคสนามที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงภัย การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉิน การประกาศเคอร์ฟิว มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) มาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัด มาตรการงดถ่ายทำภาพยนตร์ หรือการบันทึกเทป
รายการโทรทัศน์ และ มาตรการป้องกัน ปิดสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลต่อ
กระบวนการบริหารผลผลิตสื่อด้านลักษณะเนื้อหา คอลัมน์ต่าง ๆ พบว่า มีการให้ความสำคัญกับ
สัดส่วนการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 กระบวนการ
บริหารผลผลิตสื่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการผลิตสื่อ พบว่า มีการสื่อสารกันมากขึ้น เนื่องจากการ
ทำงานที่บ้าน ส่งผลให้ต้องมีการสื่อสารกันเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ และกระบวนการบริหาร
ผลผลิตสื่อด้านความถี่/รอบการนำเสนอสื่อ พบว่า มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำงานที่บ้าน             
ทำให้พนักงานผลิตชิ้นงานที่มากขึ้น ขณะที่กระบวนการบริหารผลผลิตสื่อด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์สื่อ 
และ กระบวนการบริหารผลผลิตสื่อด้านช่องทางการนำเสนอสื่อ ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันและจัดการภัยวิกฤติโควิด–19 

  7.4) กระบวนการบริหารผลลัพธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
เพื่อรองรับมาตรการป้องกันและการจัดการภัยวิกฤติโควิด-19 มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อันเนื่องจาก
มาตรการป้องกันและคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลต่อ กระบวนการ
บริหารผลลัพธ์ด้านรายได้ และ และกระบวนการบริหารผลลัพธ์ด้านลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย พบว่าทำให้
รายได้ และลูกค้าลดลง 

8. ข้อเสนอแนะการบริหารการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพื่อรองรับ 
ผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด–19 

1) การทำงานที่บ้านเป็นสิ ่งดีในสถานการณ์โควิด-19 ซึ ่งสามารถนำไปใช้หากเกิด
เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงในครั้งต่อไป 

2) องค์กรขนาดเล็กสามารถปรับตัวได้เร็ว และเอาตัวรอดได้ดีกว่าองค์กรใหญ่ 
3) การจัดการบุคคล และการมีความเป็นผู้นำส่งผลให้คนในองค์กรเกิดความรัก สามัคคี

ที่จะร่วมกันต่อสู้เพื่อให้องค์กรพ้นวิกฤติ แม้ว่าจะถูกลดเงินเดือนก็ยังคงทำงานสุดความสามารถเพ่ือ
ไม่ให้คนใดคนหนึ่งในองค์กรต้องถูกเลย์ออฟ 
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4) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ออนไลน์เพียงแค่ 8 แห่งเท่านั้น 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปหากต้องการความชัดเจนมากขึ้นควรสอบถามหนังสือพิมพ์ออนไลน์แห่ง
อ่ืน ๆ ด้วย 

5) จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่หนังสือพิมพ์ออนไลน์พบคือเรื ่องของรายได้ที่ลดลง
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเจาะลึกลงไปว่ามีการใช้กลยุทธ์ใดเพ่ือให้อยู่รอด 
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การศึกษาปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย 
กรณีศึกษา:สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก 

 

 

ชลรัฐ สาระจรัส* 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง ศึกษาปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย กรณีศึกษา:สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการกระทำผิดบุหรี่ผิดกฎหมาย และนำผล
ที่ได้จัดทำแนวทางการป้องกันปัญหา ทั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) โดยแหล่งข้อมูลที่สัมภาษณ์ได้แก่เจ้าหน้าที่งานปราบปราม จำนวน 4 คน และอดีตผู้ต้องหา
จำนวน 6 คน ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผลการศึกษาพบว่า 
การลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายเกิดจากบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงภาษีมีกำไรสูงและสามารถขายได้ง่าย  มี
ตลาดรองรับ ผู้กระทำผิดในการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายจะมีแรงจูงใจในการกระทำผิดเนื่องจาก
ความแตกต่างของราคาสินค้าระหว่างในประเทศกับสินค้าที่นำเข้ามาที่มีความแตกต่างค่อนข้างมาก  
ทั้งนี้ผู้กระทำผิดได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับโดยเทียบเท่าเป็นตัวเงินจากกา ร
กระทำผิดมีมากกว่าบทลงโทษที่รับโดยเทียบเท่าเป็นตัวเงิน รวมถึงผู้กระทำผิดโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ
ที่เป็นหลักแหล่ง อายุมาก อีกทั้งบทลงโทษถึงแม้จะมีการเปรียบเทียบปรับสูง แต่ไม่มีการจำคุก 
ผู้กระทำผิดจึงตัดสินใจในการกระทำผิดเพราะมูลค่าที่ได้จากการทำความผิดมีมากกว่ ามูลค่าของ
บทลงโทษที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดแรงจูงใจในการกระทำผิดของ Becker 

 ลักษณะการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมาย ในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่งในภาค
ตะวันออกมี 2 รูปแบบ คือ 1.กองทัพมด 2.การใช้บริการขนส่งบุหรี่ผ่านไปรษณีย์เพื่อส่งต่อมาให้ตัวเอง
หรอืลูกค้าโดยตรง วิธีนี้สามารถส่งบุหรี่ในจำนวนที่เยอะและลดความเสี่ยงที่จะถูกจับได้ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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 ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย 1.การขาดการบูรณาการใน
การทำงานร่วมกันระหว่างสายตรวจ 2. จำนวนข้าราชการลดลง 3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย
และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน 4.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยี  5.ช่องว่างทาง
กฎหมาย 5.ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับการทำงาน 6.การลงโทษที่แตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบ
ปรับของกรมสรรพสามิตกับคำพิพากษาของศาล  

 ข้อเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย 1) ระดับนโยบาย รัฐควรพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายแต่ละฉบับให้มีความสอดคล้องกัน.กรมสรรพสามิตควรพิจารณาพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไขตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รัฐควรส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องหา
เพื่อลดการทำอาชีพขนบุหรี่ 2) ระดับปฏิบัติงานควรจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับพื้นที่  อบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึง 
เทคโนโลยี 3.เพ่ิมการบูรณาการในการทำงานร่วมกันมากขึ้นทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่น 

1. บทนำ 

 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรค
เรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคปอดและโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งการ
สูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเองและบุคคลรอบข้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ผลกระทบจากการที่
ประชาชนในประเทศสูบบุหรี่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นภาระของประเทศ
ในด้านสวัสดิการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือและ
มาตรการกำกับดูแลเพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเครื่องมือที่ถือว่ามีประสิทธิภาพของรัฐบาล ได้แก่ 
ภาษีสรรพสามิต  เนื่องจากเป็นภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภค เป็นภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ใช่ผู้ที่
รับภาระภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะเรียกเก็บจากผู้บริโภค ซึ่งภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เรียกเก็บ
จากสินค้าและบริการบางประเภทที่สมควรต้องรับภาระสูงกว่าปกติ หากบริโภคสินค้าเหล่านี้มาก
เกินไปนอกจากจะเกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคแล้วยังทำให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการรักษาหรือแก้ไข
ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นเครื่องมือที่นอกจากจะช่วยเพ่ิม
รายได้ให้แก่รัฐบาลแล้ว ภาษีสรรพสามิตยังเป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมการบริโภค ถ้าหากรัฐบาล
ต้องการลดการบริโภคสินค้าบางชนิด รัฐบาลสามารถควบคุมโดยเพิ่มภาษีสรรพสามิตแก่สินค้านั้น 
ส่งผลให้สินค้านั้นมีราคาสูงขึ้น ประชาชนก็จะบริโภคสินค้านั้นน้อยลง (เจนจิรา ศิลาโคตร และคณะ 
,2561 ,112) 

 ในปีพ.ศ.2560 กรมสรรพสามิตได้ทำการปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตโดยรวบรวมกฎหมายที่
ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเดิมทั้งสิ้น 7 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่า
ด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ 
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กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ซึ่งทั้งหมด
เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน บทบัญญัติในบางส่วนจึงไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กรมสรรพสามิตจึงปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ เพ่ือให้
การบ ังค ับใช ้กฎหมายเป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  โดยรวบรวมเป ็นกฎหมายฉบ ับเด ี ยว                                       
คือ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560, 2560)     
ซึ่งนอกจากปรับปรุงรายละเอียดของบทบัญญัติต่างๆให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว ยังมี
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ โดยนำระบบราคาขายปลีกแนะนำมาใช้เป็นฐานคำนวณภาษี
สรรพสามิตแทนราคาหน้าโรงงานหรือราคานำเข้า (CIF)  

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ตารางโครงสร้างราคาบุหรี่ ก่อน-หลังวันที่ 16 กันยายน 2560 
ที่มา: https://thaipublica.org/2018/09/tobacco-tax-restructuring-24-9-2561/ 

 จากการขึ้นภาษีสรรพสามิตทำให้ราคาบุหรี่ในท้องตลาดสูงขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทางด้านสาธารณสุข ซึ ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพและสังคมโดยรวม แต่ในทางกลับกันการเพิ ่มภาษี
สรรพสามิตได้เพิ่มปัญหาที่ตามมาคือ การลักลอบบุหรี ่ที ่ผิดกฎหมายทั้งบุหรี่ผิดกฎหมายเข้ามา
จำหน่ายในประเทศเพราะสามารถขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอย่างมาก ซึ่งเป็นที่นิยมมากของผู้ที่
บริโภคยาสูบที่มีรายได้น้อย โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออกมีสถิติการ
จับกุมผู้กระทำผิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561–2563  ดังนี้ 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2: สถิติการจับกุมคดียาสูบของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
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 จากตารางพบว่าการจับกุมในช่วงปีงบประมาณ 2561–2563  มีการจับกุมคดียาสูบทั้งหมด
76 คดี ปีงบประมาณ 2561 จับกุมได้ 21 คดี ปีงบประมาณ 2562 จับกุมได้ 31คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ
47.62 และปีงบประมาณ 2563 จับกุมได ้24 คด ีลดลงร้อยละ 22.58 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3: สถิติค่าปรับคดียาสูบของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก 
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 จากตารางพบว่าจำนวนค่าปรับมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับจำนวนคดีการจับกุมยาสูบ  โดย
ในช่วงปีงบประมาณ 2561–2563  มีจำนวนค่าปรับทั้งหมด 1.85 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 
2561 จำนวนค่าปรับประมาณ 0.65 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จำนวนค่าปรับประมาณ 0.63 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ3.58 และปีงบประมาณ 2563 จำนวนค่าปรับประมาณ 0.57 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ9.52 

 จากสถิติทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าหลังจากมีการบังคับใช้  พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
จำนวนคดีที่จับกุมและจำนวนค่าปรับที่ได้จากการจับกุมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
บทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต  จนส่งผลให้
ผู ้กระทำผิดมีจำนวนลดน้อยลง แต่ในทางกลับกันอาจมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที ่สรรพสามิตมี
ความสามารถจับกุมได้น้อยลง หรือผู้กระทำผิดมีวิธีการใหม่ๆในการหลีกเลี่ยงจากการถูกจับกุมก็
เป็นได ้ซึ่งเป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตในการจับกุมคดียาสูบให้กลับมาสูงเทียบเท่ากับช่วงเวลา
ก่อนบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีสรรรพสามิต พ.ศ.2560  

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเพื่อค้นหาเบื้องลึกถึงสาเหตุ
การจับกุมคดียาสูบที่น้อยลงรวมถึงปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
เรื่องการศึกษาปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย กรณีศึกษา:สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาค
ตะวันออก ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงถึงสาเหตุ
ของการจับกุมที่ลดลงทั้งในมุมมองของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตและผู้กระทำผิด อันนำไปสู่การจัดทำแนว
ทางการป้องกันปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย กรณีศึกษา: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขา
หนึ่งในภาคตะวันออก 
  2.เพื่อนำผลศึกษาที่ได้มาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกันปัญหาบุหรี่             
ผิดกฎหมาย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ี สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก 

 1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย กรณีศึกษา:สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ อดีตผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมคดี
ยาสูบโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่ด้านงานปรามปราม
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก ระยะเวลาในการศึกษา สิงหาคม 2563–
พฤศจิกายน 2563  

  1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ลดจำนวนการกระทำผิดในคดีบุหรี่ผิดกฎหมาย 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย 

2. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 การศึกษาเรื่อง ปัญหาย่าสูบผิดกฎหมาย กรณีศึกษา:สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาหนึ่งใน
ภาคตะวันออก ผู้วิจัยศึกษาทฤษฏีตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 2.1 การนำนโยบายไปปฏิบัติ 

 กล้า ทองขาว (2551) ได้กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจ ปรากฏการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นบทเรียนและพัฒนา
แนวทาง สร้างกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ และความสามารถขององค์กรและกลุ่มบุคคลที่นำนโยบาย
ไปปฏิบัติ ให้สามารถจัดการและประสานกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวั ตถุประสงค์ของนโยบาย 
รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลสำเร็จของนโยบาย 

 2.2 แรงจูงใจในการกระทำผิด  

 การกระทำของมนุษย์เกิดจากการไตร่ตรองกระทำการใด ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยการ
ไตร่ตรองของบุคคลแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอรรถประโยชน์ (Utility) ของแต่ละบุคคลที่มีเงื่อนไข และ
ข้อจำกัดแตกต่างกัน เช่น รายได้ การศึกษา เป็นต้น และมนุษย์ย่อมเลือกกระทำการใด ๆ ที่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด ซึ่งผู้ที่กระทำความผิดมีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ที่คาดหวัง (Expected 
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Utility) จากการกระทำผิดสูงกว่าต้นทุนที่คาดคาดคะเน (Expected Cost) ผู้กระทำผิด จึงได้ลงมือ
กระทำผิด 

 แบบจำลองของ Becker ได้อธิบายพฤติกรรมของผู้กระทำผิดว่า บุคคลนั้นจะตัดสินในกระทำ
ผิดก็ ต่อเมื่อมูลค่าที่ได้จากการทำความผิดมีมากกว่ามูลค่าของบทลงโทษท่ีจะได้รับ โดยได้อธิบาย ดังนี้ 
(นายกมลนัทธ์ พูลศิลป์, 2560: 13) 

    EU= p(Y-f)+(1-p)(Y) 

    EU คือ ผลประโยชน์ที่คาดหวัง 

    p คือ โอกาสที่จะถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษ 

    f คือ บทลงโทษที่รับโดยเทียบเท่าเป็นตัวเงิน 

    Y คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับโดยเทียบเท่าเป็นตัวเงิน  

 กล่าวคือ (โอกาสที่ถูกจับได้x(รายได้จากการกระทำผิด-ค่าเสียหายจากกการถูกลงโทษ))+
(โอกาสรอดx(รายได้จากการกระทำผิด) ฉะนั้นบุคคลจะลงมือกระทำผิดเมื่อผลประโยชน์ที่ คาดหวัง 
(EU) มีค่าบวก หรือ f น้อยกว่า Y และในทางกลับกันหาก f มากกว่า Y ผลประโยชน์ที่คาดหวังมีค่า
เป็นลบบุคคลนั้นจะไม่ตัดสินใจลงมือกระทำผิด 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับบุหรี่ 

 กรมสรรพสามิตภายใต้กระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
ยาสูบ โดยอาศัยอำนาจบังคับจัดเก็บจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยได้กำหนด
เพ่ือให้การจัดเก็บในมาตรา 159 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้ ดังนี้ (คำอธิบาย
พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560, 2560)  

 “ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ืน ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว และให้ 
หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใด ที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง 

 “บุหรี่ซิกาแรต” หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้ง หรือยาอัดเจือปน
หรือไม่ ซึ่งมวนด้วย กระดาษหรือวัตถุที่ทำข้ึนใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้ง หรือยาอัด 

 “ซอง” ให้หมายความรวมถึงห่อ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่งใช้ บรรจุหรือผูกมัด
ยาสูบ 
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 นอกจากความหมายของยาสูบแล้ว ในมาตรา 165 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต           
พ.ศ. 2560 ได้กำหนดเกี่ยวกับปริมาณในการครอบครองยาสูบซึ่งการครอบครองยาสูบที่เสียภาษีหรือ
เสียภาษีไม่ครบถ้วนดังนี้ 

 “ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองยาสูบที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่าห้าร้อยกรัมหรือ 
ยาสูบประเภทยาเส้นที่มิได้เสียภาษีตาม พระราชบัญญัตินี้เกินกว่าหนึ่งกิโลกรัม เว้นแต่ เป็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต ให้ผลิตยาสูบมีไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือ คลังสินค้าทัณฑ์บน” 

 บทบัญญัติในมาตรานี้เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการครอบครองยาสูบ ซึ่งการครอบครองยาสูบ
ที่เสียภาษีโดยถูกต้องครบถ้วนอันเป็นยาสูบที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ครอบครองสามารถครอบครองได้
โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนยาสูบที่ครอบครอง แต่หากเป็นการครอบครองยาสูบที่ไม่ได้เสียภาษี
หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนจะครอบครองได้ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด มิเช่นนั้นแล้วผู้ครอบครอง
ย่อมจะมีความผิดและต้องระวางโทษตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการควบคุมยาสูบที่ไม่ได้เสียภาษีหรือ
ยาสูบที่เสียภาษีไม่ครบถ้วนนี้ มีข้อยกเว้นที่ผู้ครอบครองจะไม่ถือว่ามีความผิดฐานครอบครองยาสูบที่
ไม่ได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เกิน 500 กรัม (คำอธิบายพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560, 2560) 

 2.4 ลักษณะบุหรี่ผิดกฎหมาย 

 บุหรี่ผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมเป็นประจำ แบ่งได้ 2 ประเภท (ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช และ
คณะ, 2555: 6) ได้แก่  

 1. บุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี 
 บุหรี่ซองที่ผลิตถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ แต่ได้ทำการหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อมีการ
นำออกจากประเทศหนึ่งไปขายในอีกประเทศหนึ่ง 2 ลักษณะคือ  
  1.1) บุหรี ่ซองที่ผลิตถูกกฎหมายในประเทศหนึ่ง แล้วทำการหลีกเลี ่ยงภาษีของ
ประเทศต้นทาง และปลายทาง ไม่ว่าจะด้วยการปกปิดซ่อนเร้นโดยมีการค้าสินค้าชนิดอ่ืน ๆ หรือบุหรี่
ถูกกฎหมายบังหน้า หรือการแจ้งรายงานเท็จในการนำเข้าบุหรี่  

  1.2) บุหรี่ซองที่ผลิตถูกกฎหมายในประเทศหนึ่ง แล้วนำเข้าในประเทศปลายทาง
อย่างถูกกฎหมายเนื่องจากช่องว่างกฎหมายหรือข้อยกเว้นทางกฎหมาย เช่น การอนุญาตให้บุคคล
นำเข้าบุหรี่ติดตัวได้คนละ 200 มวน ซึ่งเป็นช่องทางของการหิ้วบุหรี่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่งโดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย และอาจมีการผ่อนปรนให้หิ้วติดตัว มากกว่า 200 มวน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายได้ภาษีบุหรี่ที่ลดลง 

  



 
 220  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

 2. บุหรี่ปลอมแปลง  

 บุหรี่ซองที่ผลิตเลียนแบบบุหรี่ซองที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย โดยเลียนแบบที่ทำให้ซองดูเสมือน
จริงทั้งสี ยี่ห้อ โลโก้แสตมป์ ภาษี ฯลฯ รวมถึง รสชาติ ซึ่งทำได้ เหมือนจริงจนยากที่จะจำแนกแยกแยะ
ว่าบุหรี่ซองใดเป็นบุหรี่จริงหรือบุหรี่ปลอม 

 2.5 ฐานความผิดและบทลงโทษ 

 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไว้หลายมาตรา
และมักมีความผิดที่มักพบเป็นประจำ ดังนี้ (พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560, 2560) 

  1. มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี 
  มาตรา 203 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ว่า 
  “ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองเท่าถึงสิบเท่าของค่าภาษี                
ที่จะต้องเสียหรือท่ีเสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยบาท  
  (๑) มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน 
  (๒) มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือ
ได้รับคืน ภาษีแล้วตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๙” 

  2.ขายหรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งสินค้าที่มิไดเสียภาษ ี  
  มาตรา 204 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ว่า 
“ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่ ห้าเท่าถึงสิบห้าเท่า
ของค่าภาษีท่ีจะต้องเสียหรือท่ีเสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าแปดร้อยบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ 
  (๑) ขายหรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน  
  (๒) ขายหรือมีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้น
หรือได้รับคืน ภาษีแล้วตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๙” 

 2.6 ภาษีบุหรี่ 

  โครงสร้างอัตราภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 กำหนด
โครงสร้าง อัตราภาษีบุหรี่เป็นแบบคิดคำนวณทั้งอัตราตามปริมาณ และอัตราตามมูลค่า แล้วนำทั้ง
อัตราตามปริมาณ และอัตราตามมูลค่ามาบวกกัน ทั้งนี้กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดอัตราภาษีบุหรี่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (กฎกระทรวงกำหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2563, 2563) 
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ตารางท่ี 4: โครงสร้างอัตราภาษีบุหรี่ 

 
 
 
 
 
 
 

 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษาปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย กรณีศึกษา: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาค
ตะวันออก ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวความคิดตามภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4: กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย  

กรณีศึกษา: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการกระทำผิดบุหรี่ผิดกฎหมาย กรณีศึกษา:สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการกระทำผิดบุหรี่ผิด
กฎหมาย กรณีศึกษา:สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก โดยมีวิธีการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
 

อดีตผู้ต้องหา 
-  แรงจูงใจในการกระทำผิด 
-  รูปแบบ ลักษณะการกระทำผิด 

เจ้าหน้าที ่
-  รูปแบบลักษณะการทำงาน 
-  ปัญหา อุปสรรคการทำงาน 
 
  

ปัญหาบุหรีผ่ิดกฎหมาย กรณีศึกษา : 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งใน
ภาคตะวันออก 
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 3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 แหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็นการคัดเลือก
แหล่งข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยแบ่งเป็นจำนวน 2 กลุ ่ม โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ดังนี้  
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่ง
ในภาคตะวันออก ในปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 4 คน  
 2. อดีตผู ้ต ้องหาที ่เคยถูกจับกุมคดียาสูบโดยสำนักงานสรรพสามิตพื ้นที่  สาขาหนึ ่งใน            
ภาคตะวันออก ในปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 6 คน ดังนี้ 

3.2 วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
สถานที่ดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก หรือสถานที่ตามที่
แหล่งข้อมูลกำหนด การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. การศึกษาความรู้เชิงวิชาการ โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกระทำผิด
เกี่ยวกับสินค้าที่มิได้เสียภาษีต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเช่น พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ลักษณะบุหรี ่ผิดกฎหมาย สืบค้นข้อมูลจากระบบผู้กระทำผิดของกรม
สรรพสามิตเกี่ยวกับความผิดในคดียาสูบ รวมถึงสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับข้อมูลบุหรี่  เพ่ือ
จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและแนวทางในการถามคำถามต่างๆ
เพ่ือให้ครอบคลุมในประเด็นทีจ่ะศึกษาให้มากที่สุด 

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยมีแนวคำถามแบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ใน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน อุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่ แรงจูงใจ 
รูปแบบการกระทำผิดสำหรับผู้ต้องหา โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1) เตรียมแนวคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูล
รูปแบบการทำงาน อุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่ แรงจูงใจในการกระทำผิด รูปแบบการกระทำ
ผิดสำหรับผู้ต้องหา 2) การติดต่อประสานงานกับแหล่งข้อมูล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา           
3) การเตรียมเครื่องมือมีการจัดเตรียมเครื่องมือ อาทิเช่น เครื่องบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์ต่าง ๆ ให้
พร้อมเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล 4) ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับแหล่งข้อมูลทั้งเจ้าหน้าที่งาน
ปราบปรามรวมถึงผู้ต้องหาโดยแนะนำตัวพร้อมกับอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาตลอดจนขั้นตอน
การเก็บข้อมูล 5) แจ้งรายละเอียดในการดำเนินการสัมภาษณ์แก่แหล่งข้อมูล เมื่อแหล่งข้อมูลยินยอม
เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยได้แจ้งกฎเกณฑ์การเลือกแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูลซึ่งใช้การสัมภาษณ์บันทึกเสียงร่วมกับการจดบันทึกในขณะสัมภาษณ์ด้วยเพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู ้วิจัยและ
แหล่งข้อมูลได้นัดหมายวัน เวลา สถานที่ตามที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวกและมีความพร้อมในการให้ข้อมูล             
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ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้อาจได้ข้อมูลที่มีไม่เพียงพอในครั้งแรก ผู้วิจัยจะนัดสัมภาษณ์ต่อเนื่องในเวลา
ต่อไปจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัวและแหล่งข้อมูลสามารถปฏิเสธหรือออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา  

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่ได้มาตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการวิเคราะห์ที่ปรากฏอยู่  จากนั้นตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
และนำเสนอข้อค้นพบที่สำคัญในการวิจัย และได้นำข้อค้นพบจากแหล่งข้อมูลอื่นมาสนับสนุนหรือ
คัดค้านกับข้อค้นพบในการศึกษา 

4. ผลการศึกษา 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล ทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู ้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานปราบปรามและผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมคดียาสูบโดยสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขา
หนึ่งในภาคตะวันออกจำนวน รวมทั้งหมด 10 ราย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษา
ปัญหาการกระทำผิดบุหรี่ผิดกฎหมายและนำผลศึกษาที่ได้มาจัดทำแนวทางการป้องกันปัญหาบหุรี่ผิด
กฎหมาย โดยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ซึ่งผู ้ว ิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่งานปราบปรามและผู้ต้องหา 

 ข้อมูลจากการวิจัยนี้ ได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานปราบปรามและผู้ต้องหาที่เคย
ถูกจับกุมคดียาสูบโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 10 ราย 
ดังนี้ 

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ราย 

ลำดับ ประเภท ระดับ สังกัด อาย ุ อายุราชการ 
1 ข้าราชการ อำนวยการสูง พื้นที ่ 60 ปี 39 ปี 
2 ข้าราชการ ชำนาญการ พื้นที ่ 58 ปี 37 ปี 
3 ข้าราชการ ชำนาญงาน สาขาหนึ่ง 59 ปี 29 ปี 
4 ลูกจ้างประจำ - สาขาหนึ่ง 51 ปี 25 ปี 

ข้อมูลผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย 

ลำดับ คดีที่เคยถูกจับ อาชีพ ภูมิลำเนา เพศ อาย ุ
5 ครอบครองฯ คนขับรถตู ้ อำเภอ ข ชาย 71 
6 ครอบครองฯ ว่างงาน อำเภอ ก หญิง 46 
7 ครอบครองฯ ข้าราชการบำนาญ อำเภอ ค ชาย 66 
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ลำดับ คดีที่เคยถูกจับ อาชีพ ภูมิลำเนา เพศ อาย ุ
8 มีไว้เพื่อขายฯ ธุรกิจส่วนตัว  

(ร้านขายของชำ) 
อำเภอ ก ชาย 65 

9 มีไว้เพื่อขายฯ ธุรกิจส่วนตัว  
(ร้านขายของชำ) 

อำเภอ ก หญิง 58 

10 มีไว้เพื่อขายฯ ธุรกิจส่วนตัว  
(ร้านขายของชำ) 

อำเภอ ข หญิง 55 

 

4.2 ข้อมูลพื้นฐานคดียาสูบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก 

 ในปีงบประมาณ 2561-2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออก มีการ
จับกุมคดียาสูบ จำนวน 76 คด ี โดยมีรายละเอียดดังนี้  (ที่มา: ระบบผู้กระทำผิดกรมสรรพสามิต) 

 1.จับกุมในมาตรา 203 “ไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษี            
ไม่ครบถ้วน” จำนวน 37 คด ีคิดเป็นร้อยละ 48.6 
 2.จับกุมในมาตรา 204 “ขายหรือมีไว้เพื ่อขายซึ ่งสินค้าที ่มิได เสียภาษี” จำนวน 39 คดี               
คิดเป็นร้อยละ 51.4 

 จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการกระทำผิดคดียาสูบภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ การขนบุหรี่ผิด
กฎหมาย ส่วนหนึ่งมีปลายทางที่ใช้สำหรับกระจายบุหรี่ผิดกฎหมายอยู่ภายในพื้นที่การทำงานของ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่ง ซึ่งดูแล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ ก, อำเภอ ข, อำเภอ ค และ
อำเภอ ง ซึ่งมีการจับกุมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ระบบผู้กระทำผิดกรมสรรพสามิต 
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 จากสถิติแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่งมีการจับกุมในอำเภอ ก และ 
อำเภอ ข รวมกัน 69 คดี คิดเป็นร้อยละ 91 ในขณะที่อำเภอ ค และอำเภอ ง มีการจับกุมเพียง 7 คดี 
คิดเป็นร้อยละ 9 เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ระบบผู้กระทำผิดกรมสรรพสามิต 

 จากสถิติแสดงให้เห็นว่าอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ต้องหาที่เป็นคนพ้ืนที่อยู่ในอำเภอ ก 20 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35 อำเภอ ข 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 47 และอยู่ในอำเภออ่ืน 10 ราย ร้อยละ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ระบบผู้กระทำผิดกรมสรรพสามิต 

 จากสถิติแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาอยู่ในช่วงอายุ  60 ปีขึ้นไป จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
36.8 ช่วงอายุ 51-60 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 ช่วงอายุ 41-50 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.4  ช่วง
อายุ 31-40 13ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1 ช่วงอายุ 21-30 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 

 จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในคดียาสูบของสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอ ก และอำเภอ ข รวมกันร้อยละ 91 ในส่วน
ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ ก และอำเภอ ข รวมกันร้อยละ 82 ซึ่งสอดคล้องกับสถานที่เกิดเหตุ
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และส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ดังนั้นคดียาสูบผิดกฎหมายที่จับกุมโดยสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
สาขาหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับอำเภอ ก และอำเภอ ข เป็นหลัก ซึ่งรายละเอียดการกระทำผิดและแรงจูงใน
การกระทำผิดจึงมากจากแหล่งข้อมูลที ่มาจากอำเภอ ก และอำเภอ ข เป็นพื ้นฐานในการสรุป
ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมโดยสำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที ่สาขาหนึ่ง 

 4.3 รูปแบบการกระทำผิดของผู้ต้องหา 

 คดียาสูบที่ถูกจับกุมโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออกมีรูปแบบการ
กระทำผิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  4.3.1 กองทัพมด คือ การขนบุหรี่ในลักษณะกระจายการขน โดยแต่ละคนจะอาศัย
ในยานพาหนะคันเดียวและขนบุหรี่ตามกฎหมายกำหนดคือคนละ 25 ซองหรือมากกว่า เพ่ือนำไปขาย
ต่อแก่ลูกค้าของตัวเองหรือนำไปบริโภคหรืออาจมีการรวบรวมเป็นล็อตใหญ่เพ่ือนำไปส่งต่ออีกทอดนึง 
ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ซึ่งกองทัพมดที่เคยถูกจับกุมโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่                
สาขาหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

      4.3.1.1 จุดขึ้นรถตู้โดยสาร  

      สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาหนึ่ง รับผิดชอบ 4 อำเภอ ได้แก ่อำเภอ ก, อำเภอ ข,
อำเภอ ค และอำเภอ ง โดยจุดขึ้นรถตู้สำหรับเดินทางไปบริเวณด่านชายแดนจะอยู่ในอำเภอ ก และอำเภอ ข 
เท่านั้น 

      อำเภอ ก มีจุดขึ ้นรถตู ้ทั ้งหมด 5 จุด รวมทั ้งหมดประมาณ 32 คัน โดยจุดที่ 1                    
มี 4 คัน จุดที่ 2 มี 10 คัน จุดที่ 3 มี 5 คัน จุดที่4 มี 8 คัน จุดที่ 5 มี 4 คัน เวลาออก 09.00-12.00 น.                
ออกทุกชั่วโมง และเดินทางกลับ 14.30 -18.00 น. ทั้งนี้คิวรถตู้ในอำเภอ ก จะมีผู้โดยสารที่หลากหลายจาก
หลายอำเภอและหลายตำบล มีค่าโดยสารไป-กลับ 150 บาทต่อเที่ยว 

      “คนที่มาขึ้นรถแต่ละคนเลยว่าจะขึ้นคันไหน เพราะบางคนอาจจะชอบนั่งคันนู่น ไม่
ชอบคนขึ้นรถคันนี้ ไม่ชอบคนขับคนนั้นเพราะขับเร็ว หรือชอบนั่งคันนี้เพราะนั่งสบาย รถตู้ก็จะออกเวลาเดิม
ตลอด ไม่มีเปลี่ยน แต่ปกติคนนั่งคันไหนก็จะนั่งประจำ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 6, สัมภาษณ์,  5 พฤศจิกายน 
2563) 

     อำเภอ ข ไม่มีคิวรถตู้ แต่จะมีรถตู้ส่วนตัวหาลูกค้าไปด่านชายแดน โดยเจ้าของรถตู้จะ
จ้างคนขับรถโดยให้ค่าจ้างขับรถเที่ยวละ 200 บาท ทั้งนี้ในอำเภอ ข มีรถตู้ทั้งหมด 5 คัน โดยแต่ละคันจะรับ
เฉพาะลูกค้าประจำเท่านั้น ภายในรถตู้จะรู้จักกันหมด โดยรถจะออกเวลาเดียวกันคือ 10.00 น.และเดินทาง
กลับ 16.00น. มีค่าโดยสารคนละ 150 บาท  
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  “ส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดรวมทั้งคนที่ขึ้นคันอื่นด้วยเพราะเห็นหน้ากันตลอดแล้วก็อยู่
ละแวกเดียวกันหมด บางคนก็เคยขึ้นด้วยกันแต่ตอนหลังไม่ไว้ใจเลยเปลี่ยนคันบ้าง บางคนก็ขนบุหรี่เยอะเรา
ก็กลัวก”็ ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 5, สัมภาษณ,์ 4 พฤศจิกายน 2563) 

      4.3.1.2. ด่านชายแดนและบ่อนคาสิโน 

      ภายในจังหวัดที่ผู้วิจัยศึกษานั้น มีด่านชายแดนทั้งหมด 2 จุด ได้แก ่ด่าน ก และ ด่าน 
ข (นามสมมติ) โดยรถตู้ที่นำพาผู้โดยสารจากอำเภอ ก และอำเภอ ข จะไปที่ด่าน ข ที่เดียวเท่านั้น เพราะ
ด่าน ข อยู่ใกล้อำเภอ ก และอำเภอ ข มากกว่า ด่าน ก รวมถึงรถตู้จะมีที่จอดรถเฉพาะ ไม่เสียค่าที่จอดมีรั้ว
รอบขอบชิดและมีคนดูแลบริเวณที่จอดรถและไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบ 

      “ช่วงไปบ่อนไปแต่ด่าน ข เพราะรถตู้ไปแต่ที่นั้น ที่ด่าน ข จะมีที่จอดรถและรถตู้เยอะ
มากมาจากหลายที ่หลายจังหวัด” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่7, สัมภาษณ,์ 6 พฤศจิกายน 2563) 

      “ด่าน ข เดินทางใกล้กว่าท่าเทียบกับด่าน ก ด่าน ข ประมาณชั่วโมง ด่าน ก ประมาณ 
ชั่วโมงครึ่ง แล้วก็ที่จอดรถมีคนดูแลให้ แต่ด่าน ก ไม่มีที่จอดรถสำหรับรถตู้ทำอะไรบางทีมันก็จะโจ่งแจ้ง
กว่า” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 6, สัมภาษณ,์ 5 พฤศจิกายน 2563) 

      เมื่อรถตู้เข้าไปจอดรถก็จะมีรถจากทางบ่อนคาสิโนมารับบริเวณจุดที่จอดรถ แล้วแต่
ผู้โดยสารว่าจะขึ้นคันไหน ซึ่งแต่ละคันจะพาไปบ่อนคาสิโนของแต่ละคัน โดยบริเวณชายแดนจะมีบ่อน
คาสิโน 3 แห่ง เมื่อขึ้นรถแล้วผู้โดยสารจะได้รับตั๋วสำหรับไปเล่นคาสิโนมูลค่า 150 บาท ซึ่งไม่สามารถเอา
ไปขึ้นเงินได้ต้องนำไปเล่นเท่านั้น ทั้งนี้ในบ่อนคาสิโนมีอาหารให้สำหรับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อเล่น
เสร็จแล้วผู้โดยสารจะซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าบริเวณหน้าบ่อนคาสิโน ซึ่งสามารถซื้อจำนวนไม่จำกัด โดยร้านค้าจะ
ขายในราคาแถวละ80-120บาทแล้วแต่ยี ่ห้อ หากซื้อในปริมาณที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด (25 ซอง) 
ผู้โดยสารใช้วิธีซุกซ่อนตามร่างกายจากภายในร้านค้าเพื่อป้องกันคนอื่นมองเห็น แต่กรณีที่ซื้อจำนวนมาก
ร้านค้าจะบรรจุใส่กล่องให้ผู้โดยสารเพื่อขนกลับ หลังจากซื้อบุหรี่เสร็จก็ขึ้นรถของบ่อนคาสิโนกลับไปที่
บริเวณที่จอดรถ  

      หลังจากถึงจุดที่จอดรถแล้วผู้โดยสารจะกลับรถตู้ตามคิวที่ตัวเองขึ้นหรือบางคน
อาจจะกลับรถคันอื่นก็ได้ ในช่วงเวลานี้ถ้าสายลับเห็นใครที่ขนบุหรี่มาเกินก็จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 
ทั้งนี้ผู้ที่ขนมาเกินนอกจากจะซุกซ่อนในตัวแล้วเมื่อมาถึงรถตู้อาจจะมีการซุกซ่อนภายในรถตู้ด้วยโดยที่
คนขับรถตู้อาจจะรับรู้หรือไม่รู้ก็ได้ บางกรณีที่คนขับรถตู้อาจเป็นผู้กระทำผิดเองโดยจะใช้ช่วงเวลาที่
ผู ้โดยสารกำลังอยู ่คาสิโนทำการสั ่งซื ้อบุหรี ่ให้รถของบ่อนคาสิโนมาส่งและนำมาซุกซ่อนไว้ในรถตู้
เช่นเดียวกัน โดยจะซุกซ่อนทั้งบริเวณคอนโซล ประตูข้าง ใต้ที่นั่ง หลังคา รวมถึงใต้ล้อยางอะไหล่ ทำให้
ลอดพ้นจากสายตาของเจ้าหน้าที่ 
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      “รถตู้ที่มาบ่อนร้อยละ 90 ขนบุหรี่ทุกคันอยู่ที่ว่าจะขนมากหรือขนน้อยเท่านั้นเอง 
ผมก็เคยถูกจับทั้งที่ไม่ใช่บุหรี่ผมแต่มีคนเอาบุหรี่มาซ่อนในรถแล้วไม่มีใครยอมรับ คนขับก็รับภาระก็โดนจับ
เสียค่าปรับเอง” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 5, สัมภาษณ,์ 4 พฤศจิกายน 2563) 

      “ปกติจะซื้อบุหรี่มาจากอีกฝั่งเลย ถ้าซื้อเยอะก็จะซ่อนตามกระเป๋าหรือตามตัว  ไม่ก็
เอาบุหรี่ใส่ถุงเท้ายาว ๆ แล้วก็พันรอบเอวไว้ เวลาอยู่ข้างบนจะไว้ใจใครไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าใครเป็นสายมั้ง” 
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่6, สัมภาษณ,์ 5 พฤศจิกายน 2563) 

      “คนที่ขนเยอะๆเค้าจะให้ร้านแพ็คใส่กล่อง แล้วก็เอาไปส่งที่รถเลย แต่พวกนี้ส่วน
ใหญ่จะเอารถส่วนตัวมา ไม่ก็เป็นพวกคนขับรถตู้ที่เป็นคนสั่งแล้วก็เอามาซุกในรถอีกที” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 
7, สัมภาษณ,์ 6 พฤศจิกายน 2563) 

      4.3.1.3. ระหว่างทางกลับ 

      ระหว่างทางที ่กลับมีความเสี ่ยงที ่จะถูกจับระหว่างทางทั ้งหมด 5 จุด ซึ ่งถ้าถูก              
จับได้ เจ้าหน้าที่แต่ละจุดจะมีการทำงานไม่เหมือนกัน 

      1.ด่านทหาร ก (นามสมมติ) เป็นด่านถาวร 24 ชม. อาจจะมีการเรียกลงจากรถเป็น
ครั้งคราวหรือให้ชูบุหรี่ที่ถือมา ถ้าขนมาเกินอาจจะถูกยึดแต่ถ้าเกินในปริมาณที่มากก็ส่งดำเนินคดี 

      2.ด่านทหาร ข (นามสมมติ) เป็นด่านถาวร 24 ชม. โดยปกติจะให้ผ่านตลอด เพราะ
ได้รับการตรวจสอบจากด่านแรกแล้ว 

      3.ด่านตำรวจ ค (นามสมมติ) จะไม่ได้ตั้งด่านตลอดแต่จะการตั้งด่านเมื่อได้รับทราบ
ข่าวจากสาย 

      4.ด่านถาวร ง (นามสมมติ) เป็นด่านถาวร 24 ชม. อาจจะมีการเรียกลงจากรถเป็นครั้ง
คราวหรือให้ชูบุหรี่ที่ถือมา ถ้าขนมาเกินอาจจะถูกยึดแต่ถ้าเกินในปริมาณที่มากก็ส่งดำเนินคดี 

      5.เจ้าหน้าที่สรรพสามิต สาขาหนึ่ง ถ้ามีเกินตามกฎหมายกำหนด 25 ซอง เจ้าหน้าที่
จะนำพาไปที่สำนักงานฯเพ่ือทำการตรวจค้นและเปรียบเทียบปรับต่อไป 

       จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลพบว่าจุดตรวจที่ผู้กระทำผิดเกรงกลัวมากที่สุดได้แก่ 
จุดที ่3 ด่านตำรวจ ค และจุดที ่5 เจ้าหน้าที่สรรพสามิต โดยจุด 1,2,4 ถ้ากรณีขนมาเกินส่วนใหญ่จะถูกยึด 
แต่ถ้าเป็นจุดที่ 3 ส่วนใหญ่จะถูกดำเนินคดี และจุดที่ 5 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะถูกเปรียบเทียบปรับซึ่ง
ค่าปรับที่ต้องจ่ายนั้นสูงมาก ดังนั้น ถ้าหากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเรียกตรวจรถตู้กลางทาง ผู้โดยสารจะเลือก
วิธีซุกซ่อน ยัดภายในรถเพ่ือโยนความผิดให้กับคนอ่ืนหรือบางครั้งระหว่างที่ถูกพาไปสำนักงานสรรพสามิต
ฯอาจต้องเปิดกระจกโยนบุหรี่ออกไปจากรถ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจึงแก้ปัญหาโดยต้องนำพาเจ้าหน้าที่ที่
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เป็นผู้หญิงเพื่อค้นตัวและระหว่างนำพาไปสำนักงานฯต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่บนรถตู้เพื่อป้องกันการโยนของ
กลางออกนอกรถ   

      “เวลาไปจับรถตู้ต้องพาผู้หญิงไปด้วยเพราะผู้ต้องหาผู้หญิงจะซ่อนบุหรี่ไว้ตามตัว      
เคยไปตรวจกันเองแล้วไม่เจอของเพราะเราไม่ได้ค้นตามตัว วันนั้นเลยพลาดเป้าไป” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับ
ที ่3, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

      “ระหว่างทางที่พารถตู้ไปสำนักงานต้องเอาเจ้าหน้าที่ข้ึนรถไปด้วยเพราะผู้ต้องหา
ที่ขนมาเยอะ ๆ ชอบไปซุกในรถไม่ก็มีการคืนของกัน บางครั้งก็มีการโดยนออกนอกรถ เวลาจะจับ
กองทัพมดจึงต้องเตรียมกำลังให้เพียงพอเพื่อจะได้ช่วยกันดูพฤติกรรมระหว่างนำพาไปสำนักงานฯ” 
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่4, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2563) 

      “มีอยู่ครั้งนึงเคยถูกจับเพราะมีคนเอาบุหรี่มายัดใส่ในรถแล้วไม่มีใครยอมรับ ผมก็
ต้องเป็นคนจ่ายค่าปรับแทน พวกนี้ถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ต้องรีบทำก่อน” ผู ้ให้ข้อมูลลำดับที่ 5, 
สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2563) 

      “เจอทหาร ตำรวจไม่ค่อยเท่าไร แต่ถ้าเจอสรรพสามิตนี่เตรียมใจไว้ได้เลยเพราะ
ค้นละเอียดมาก วันนั้นถ้าเอามาเกินก็คือไม่รอด” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 6, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 
2563) 

       “เคยแจ้งข่าวสรรพสามิตแต่เค้าบอกว่าไม่เจอ ก็เลยบอกให้ค้นตัวด้วย เพราะส่วน
ใหญ่จะซุกตามตัวนี่แหละโดยเฉพะผู้หญิงซุกทุกซอกทุกมุมเสื้อผ้าซุกหมด” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 7, 
สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2563) 

      ถ้าสามารถรอดพ้นจากการจับกุมจากเจ้าหน้าที่  เมื ่อถุงจุดหมายปลายทางทั้ง
อำเภอ ก และอำเภอ ข ผู้โดยสารที่ถือบุหรี่มาแต่ละคนก็นำไปส่งลูกค้าของตัวเอง โดยส่วนใหญ่จะส่ง
ให้กับลูกค้าตัวเองวันต่อวันเพื่อป้องกันการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ผู้ขนบุหรี่จะขายในแถวละ       
(10 ซอง) 190-220 บาท จะได้กำไรแถวละ 110-140 บาท วันนึงจะได้กำไรขั้นต่ำ 200-300 บาท   

       “ปกติบุหรี่ที่ซื้อมาจะเอาไปขายต่อกับร้านค้าประจำ ขายราคา 200 บาท ถ้าช่วง           
โควิดตอนนี้ก ็220 บาท” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่5, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2563) 

       “บุหรี ่ที ่ถ ือมาก็เอาไปขายต่อคนที ่ซื ้อประจำ ปกติจะขาย 200 บาท ก็พอค่าน้ำ              
ค่าข้าวบ้าง” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 6, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2563) 

       “บุหรี่ก็เอาไปขายต่อ บางครั้งก็จะมีคนที่ขึ้นด้วยกันบนรถซื้อต่อไปเลย ก็สะดวก           
เราไม่ต้องไปหาคนที่จะมาซื้อ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่7, สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2563) 
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      4.3.1.4 หลังจากขายแก่ลูกค้าสำเร็จ 

      หลังจากส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแล้ว ร้านค้าก็จะนำมาขายแก่ลูกค้า
ตัวเองที่เป็นลูกค้าทั้งนี้ร้านค้าจะนำขายต่อในราคาซองละ 30-35 บาท กำไรตกซองละ 11-24 บาท ขายได้
วันนึง 20-30 ซอง จะได้กำไรวันละ 300-600 บาท โดยบุหรี่ที่ซื้อต่อมาจะนำไปซุกซ่อนในร้านค้าหรือใน
บ้านตัวเองเพ่ือป้องกันการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ 

      “ยี่ห้อ Texas 5 จะขายดีสุด ปกติจะขาย ซองละ 30 ช่วงโควิดอาจจะขายแพงหน่อย
เพราะหาได้ยาก บุหรี่ถ้าเป็นไปได้จะพยายามไม่ไว้ที่ร้านเพราะเดียวเจ้าหน้าที่จะมาตรวจ ถ้าลูกค้ามาซื้อก็
เดินไปหยิบจากหลังร้านหรือชั้น 2” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่8, สัมภาษณ,์ 10 พฤศจิกายน 2563) 

      “บุหรี่ช่วงนี้จะหายากหน่อย อาจจะขาย 35 บาท เวลาคนมาซื้อก็จะดูหน้าก่อนเลย 
ถ้าหน้าไม่คุ้นก็จะไม่ขาย จะพยายามขายเฉพาะลูกค้าประจำ เราก็กลัว ถ้าเป็นสรรพสามิตก็ถูกปรับอีก” 
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่9, สัมภาษณ,์ 12 พฤศจิกายน 2563) 

      “ปกติใครมาซื้อก็ขายหมดแหละ จำหน้าลูกค้าไม่ค่อยได้หรอก เคยถูกสรรพสามิต ล่อ
ซื้อเหมือนกัน เราก็ขายแค่บุหรี่เนอะ ไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรง ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 10, สัมภาษณ์,            
6 พฤศจิกายน 2563) 

  4.3.2. ไปรษณีย์ คือการใช้บริการขนส่งบุหรี่ผ่านไปรษณีย์เพ่ือส่งต่อมาให้ตัวเองหรือ
ลูกค้าโดยตรง วิธีนี้สามารถส่งบุหรี่ในจำนวนที่เยอะและลดความเสี่ยงที่จะถูกจับได้ 

  “ตอนนี้มี Kerry อยู่แถวด่านเลย คนก็สั ่งซื ้อให้ร้านแพ็กใส่กล่องส่ง Kerry ที่ด่าน 
Kerry ก็ไม่ได้ตรวจหรืออะไรเลยนะแค่ถามว่ามันคืออะไรก็บอกน้ำพริกบ้าง บอกว่าเสื้อผ้าบ้าง”              
ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่5, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2563) 

  “ช่วงโควิดไม่ได้ไปที่ชายแดนแล้ว ใช้วิธีโทรสั่งร้านค้าให้ส่งมาให้เลย แล้วผมก็เอาไป
ขายต่อ ตอนนี้มีลูกค้าแค่คนเดียว เค้ารับหมด เค้าบอกว่าเอาส่งให้เรือต่ออีกที” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 7, 
สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2563) 

 4.4 แรงจูงใจในการกระทำผิด 

 จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลลำดับที่ 5-10 สามารถสรุปผลเรื่องแรงจูงใจในการกระทำผิด
ของผู้ต้องหาที่กระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ผิดกฎหมายได้ ดังนี้ 

  4.4.1 หาเงินได้ง่าย กำไรสูง 

  บุหรี่ที่หลีกเลี่ยงภาษีมีกำไรสูงและสามารถขายได้ง่าย มีตลาดรองรับ บุหรี่ที่หลีกเลี่ยง
ภาษีนั้นมีต้นทุนอยู่ 8-12 บาทต่อซอง สามารถนำมาขายในราคา 30-35 บาทต่อซอง ได้กำไรซองละ 
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12-27 บาทต่อซอง ทั้งนี้ถ้าสามารถส่งออกต่างจังหวัดได้อาจได้กำไรสูงถึง 20-40 บาทต่อซอง ถือได้ว่า
เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ กำไรสูง ผู้ต้องหารู้สึกคุ้มค่าในการเสี่ยงต่อการกระทำผิด 

  “ถามว่ารายได้ดีมั้ย ก็ได้พอค่ากับข้าว แต่ผมก็เอาไม่เยอะหรอก ปกติจะเอาไม่เกิน นานๆ
จะเอาเกินท ีก็พออยู่ได้อยู่” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่5, สัมภาษณ,์ 4 พฤศจิกายน 2563) 

  “ถ้าไปส่งชลบุรี พัทยา เอาไปขายต่อได้แถวละ 300-400 เลยนะ เห็นมีอยู่คนนึงเอาไปส่ง
ทุกวันเลย” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 6, สัมภาษณ,์ 5 พฤศจิกายน 2563) 

  “ช่วงนี้รายได้ไม่ค่อยดี ของอย่างอื่นก็ขายไม่ได้ เห็นมั้ยว่ามูกค้าเข้ามาที่ไหน ก็ขายบุหรี่
เถื่อนพออยู่ไปวันๆแหละ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่8, สัมภาษณ,์ 10 พฤศจิกายน 2563) 

  “ขายบุหรี่เถื่อนก็ช่วยเรื่องรายได้ขึ้นมาหน่อยแต่กำไรก็ไม่ได้เยอะ ปกติขายแค่ซองละ 30 
ได้กำไร 10 บาท ถ้าวันก็ขายได้เยอะก็ดี แต่เราเอามาตุนมากก็ไม่ได้ ก็เลยขึ้นราคาขาย 35 ” ผู้ให้ข้อมูล
ลำดับที ่9, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2563) 

  “ซื้อมาก็แถวละ 220 แล้ว เอามาขายซอง 30 ร้านขายไม่ดีทำยังไงได้ คนอ่ืนเค้าก็ขายกัน
ทั้งนั้น” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 10, สัมภาษณ,์ 6 พฤศจิกายน 2563) 

  4.4.2 ไม่มีอาชีพเป็นกิจลักษณะ 

  ผู้ต้องหาที่ขนบุหรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพมด เกือบทุกคนจะไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง 
ทุกคน0tใช้ชีวิตหารายได้จากการเล่นการพนันคาสิโน โดยขนบุหรี่เป็นรายได้เสริม ถ้าวันไหนที่ขาดทุนจาก
คาสิโนก็มีโอกาสที่จะขนบุหรี่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือหารายได้ทดแทนจากที่เสียไป รวมถึงปัจจัยด้านอายุซึ่งเป็นไป
ตามสถิติการจับกุมผู้ต้องหาที่ส่วนใหญ่จะอายุมาก 

  “เกือบทุกคนที่มาขึ้นรถไม่ได้ทำอาชีพอะไร มาทุกวัน ติดการพนัน รายได้ก็ไม่มี อาศัย
เงินจากไปบ่อนกับขนบุหรี่” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่5, สัมภาษณ,์ 4 พฤศจิกายน 2563) 

  “ถ้าหนูไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหน ความรู้ก็ไม่มี แม่ก็ป่วย อายุก็เยอะแล้วจะ
ไปหางานจากไหนใครจะรับ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่6, สัมภาษณ,์ 5 พฤศจิกายน 2563) 

  “หลังเกษียณก็ไม่รู้จะทำอะไร ครอบครัวก็ไม่มี เพื่อนชวนไปบ่อนก็เลยลองไปคนที่ไปก็
ไม่มีงานทั้งนั้น ขากลับก็ถือบุหรี่กลับมาฝากเพื่อนมั้ง เอาไปขายมั้ง” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 7, สัมภาษณ์, 6 
พฤศจิกายน 2563) 
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  4.4.3 บทลงโทษไม่รุนแรง 

  ผู้ต้องหาที่กระทำผิดทราบว่าบทลงโทษมีการเปรียบเทียบปรับสูง แต่ไม่มีการจำคุก 
เพียงจ่ายค่าปรับก็สามารถจบคดีได้โดยไม่ต้องจำคุกเหมือนคดียาเสพติดอื่นๆ ดังนั้นผู้ต้องหาจึงยอม
เสี่ยงที่จะกระทำผิดแม้จะโทษปรับจะสูงก็ตาม รวมถึงผู้ต้องหาที่มีประสบการณ์จะทราบข้อมูลว่าถ้าส่ง
พนักงานสอบสวนและขึ้นศาล ศาลจะสั่งให้ปรับถูกกว่าที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเปรียบเทียบปรับ  
ดังนั้นผู้ต้องหากลุ่มนี้จะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและเลือกท่ีจะกระทำผิดต่อไป 

  “ค่าปรับสูงนะ แต่ก็เห็นบางคนขึ้นศาลแล้วจ่ายนิดเดียว ตอนหลังขนบุหรี่เยอะ
กว่าเดิมอีก ก็ไม่เห็นจะเลิกนะ” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่5, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2563) 

  “ตอนถูกจับก็บอกเจ้าหน้าที่เค้าตรงๆเลยว่าไม่มีเงิน เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือ เห็นใจลด
ค่าปรับให้” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่6, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2563) 

  “ถ้าค่าปรับเยอะมากก็จ่ายไม่ไหว ก็ต้องยอมติดคุกติดตารางเอา แต่ให้เลิกก็ไม่รู้ว่าจะ
หาเงินจากไหน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 7, สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2563) 

  “ตอนโดนจับก็ยอมเสียค่าปรับ ดีกว่าติดคุก ไม่งั้นก็ไม่มีใครดูร้าน” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 
8, สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2563) 

  “เราไม่ได้ขายยาบ้า ไม่ได้ไปฆ่าคนตาย แค่ขายบุหรี่ กำไรก็นิดเดียว แต่ก็ไม่อยากโดน
จับแหละ จ่ายค่าปรับไม่ไหว” ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 9, สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2563) 

 4.5 รูปแบบลักษณะการทำงานและปัญหา อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ 

  4.5.1 การแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ 

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งในภาคตะวันออกที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางในภูมิภาค สังกัดกรมสรรพสามิต โดยเป็นสาขาหนึ ่งที ่อยู ่ภายใต้สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ โดยแบ่งความรับผิดชอบทั้งหมด 4 ฝ่าย 3 สาขา ดังนี้ 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่าย
บริหารการจัดเก็บภาษี 3) ฝ่ายกฎหมาย 4) ฝ่ายปราบปราม 5) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่ง 
6) สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาสอง 7) สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาสาม ในปัจจุบันสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ มีสายตรวจที่ปฏิบัติด้านงานปราบปรามทั้งหมด 4 ชุดด้วยกัน ได้แก่  

  1) สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พ้ืนที่ ดูแลรับผิดชอบในงานปราบปรามทั้งจังหวัด  
  2) สายตรวจสาขาหนึ่ง รับผิดชอบ 4 อำเภอ  
  3) สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ี สาขาสอง รับผิดชอบ 3 อำเภอ   
  4) สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ี สาขาสาม รับผิดชอบ 3 อำเภอ  



ชลรัฐ  สาระจรัส 
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 โดยสายตรวจสาขาหนึ่งจะรับผิดชอบ 4อำเภอที่ผู้วิจัยทำการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันสายตรวจ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งจะปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง ให้เจ้าพนักงาน
ออกตรวจสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของ
กรมสรรพสามิต สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื ้นที่  สาขาหนึ่งมีทั ้งหมด 3 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ 2 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน 

  ปัญหาและอุปสรรค 

  1. การขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างสายตรวจ เนื่องจากการทำงาน
ปราบปรามจะปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งกรมสรรพสามิตที่กำหนดพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน ส่งผลให้สายตรวจ
แต่ละชุดไม่สามารถทำงานข้ามพื้นที่ได้ ในการจับกุมคดีที่ต้องการใช้กำลังคนมาก จึงไม่สามารถจับกุมได้ 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  

  “สายตรวจเราต้องทำงานตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพราะคำสั่งกำหนดไว้ชัดเจน แล้วก็มี
เรื่องเงินรางวัลอีก ค่าสายอีก ต่างคนต่างทำงานดีกว่า เดียวจะมีปัญหากันป่าว ๆ เมื่อก่อนก็เคยมีปัญหาแค่
ขับรถเข้าอีกพ้ืนที่ยังเกือบจะมีเรื่องเลย” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 3, สัมภาษณ,์ 25 ตุลาคม 2563) 

  “บางครั ้งมีงานใหญ่ๆ มา แต่คนไม่พอ จะไปขอคนมาช่วยเดียวก็มีป ัญหาหาว่า              
ไปดึงคนของเค้าไป เราก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ ” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 4, สัมภาษณ,์ 19 ตุลาคม 2563) 

  2. จำนวนข้าราชการลดลง จากเดิมข้าราชการในกรมสรรพสามิตมีจำนวนประมาณ 
6,000 คน ปัจจุบันเหลือประมาณ 3,000 คน ซึ่งข้าราชการมีความสำคัญมากเพราะพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้นิยาม “เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรม
สรรพสามิต ในการจับกุมผู้ต้องหาจึงกำหนดให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตที ่สามารถจับกุมได้ต้องเป็น
ข้าราชการเท่านั้น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถจับกุมได้ สอดคล้องกับสายตรวจสาขาหนึ่ง 
จากเดิมมี 5 คน ปัจจุบันสายตรวจมีเพียง 3 คนเท่านั้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอย่างมาก 
เนื ่องจากขาดแคลนบุคลากรที ่ปฏิบัติงานด้านปราบปราม อีกทั ้งต้องรับผิดชอบในพื้นที่  4 อำเภอ             
ในบางครั้งการเฝ้าสืบสวนหาข่าว รวมถึงการเฝ้าระวังผู้กระทำผิดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าหรือขาย
บุหรี่ซิกาแรตผิดกฎหมายไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้บางครั้งทำงานพลาดเป้าหมาย อันเนื่องมาก
จากการขาดกำลังในการปฏิบัติงาน  

  “ปัญหาเรื่องจำนวนข้าราชการลดลง จากเดิมมีประมาณ 6,000กว่าคน แต่ตอนนี้เหลือ
แค่ 3,000 กว่าคน คนทำงานก็น้อยลง แต่คนทำผิดไม่ได้น้อยลงเลย กรมเค้าก็แก้ปัญหาโดยจ้างพนักงาน
ราชการหรือไม่ก็ลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยทำงาน แต่กฎหมายเค้าก็ไม่ได้ให้อำนาจกลุ่มนี้ในการจับกุม”               
(ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่1, สัมภาษณ,์ 24 สิงหาคม 2563) 
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  “สมัยก่อนสายตรวจของสาขามี 5 คน ยังแบ่งไปทำงานกันได้ แต่ตอนนี้เหลือแค่ 3 คน 
กรมฯก็ไม่จัดคนลงมาให้ บางครั้งมี 2 งานมาพร้อม ๆ กัน คนก็ไม่พอก็ต้องเลือกงานเดียว อีกงานก็ต้องทิ้ง
ไปเลย” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่2, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

  “เมื่อก่อนนี่ถ้าสมมติมีข่าวว่าแถวนั้นมีขายบุหรี่แต่ไม่รู้ร้าน ถ้าร้านห่างกันหน่อยก็แบ่ง
ทีมไปตรวจร้าน 2 ร้านพร้อมกันได้ แต่ตอนนี้กำลังไม่พอถ้าเราไปตรวจได้แค่เดียว ถ้าไม่เจอขึ ้นมา              
คนแถวนั ้นเห็นเจ้าหน้าที ่ไปตรวจเค้าก็ต ื ่นกันหมด ร้านค้าที ่ขายก็เอาไปซ่อน เราก็เสียจุดอีก”                   
(ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่3, สัมภาษณ,์ 11 กันยายน 2563) 

  3. เจ้าหน้าที ่ขาดความรู ้ด ้านกฎหมายและข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่            
ที่ปฏิบัติงานด้านงานปราบปรามขาดความรู้ด้านกฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามไม่จำเป็นต้อง
มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตก็สามารถบรรจุ แต่งตั้งให้ทำงานด้านนี้ได้ ทำให้การทำงานในบางครั้งเสี่ยงต่อการ
ทำผิดกฎหมาย รวมถึงมีข้อจำกัดทางข้อกฎหมายในการทำงาน เช่น การจะเข้าไปตรวจค้นบ้านต้องอาศัย
หมายค้น บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจค้นเลยโดยไม่ได้ขอหมายศาล ซึ่งอาจส่งผลต่อความสุ่มเสี่ยง
ในการทำผิดกฎหมายได้ ซึ ่งบางครั ้งผู ้ต้องหาซุกซ่อนของผิดกฎหมายไว้ในบ้านหรือที่รโหฐาน ทำให้
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นได้ ต้องขอหมายจากศาลในการตรวจค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็
ขาดประสบการณ์ในการขอหมายศาลรวมถึงขาดความเข้าใจการขอหมาย ส่งผลให้พลาดโอกาสในการ
จับกุมคดี 

  “ในการขอหมายศาลไม่ใช่เรื่องง่าย ศาลท่านจะซักถามอย่างละเอียด ก่อนที่เราจะขอ
หมายศาลข้อมูลเราต้องมีพร้อม” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่1, สัมภาษณ,์ 24 สิงหาคม 2563) 

  “ขอหมายศาลต้องมีชื ่อ-นามสกุล ที่อยู่ของเป้าหมาย บางทีสายก็แจ้งมาแค่รูปร่าง
หน้าตา ชื่อเล่น แค่นี้ ข้อมูลมีแค่นี ้ขอหมายศาลยาก ถ้าเรารู้ว่ามีของซุกอยู่ในบ้าน เราก็ต้องจับก่อน                
เข้าบ้าน บางครั้งก็พลาดเป้าหมาย ของไม่มี” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่3, สัมภาษณ,์ 11 กันยายน 2563) 

  4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยี ในปัจจุบันการขายบุหรี่ผิดกฎหมายมี
การซื้อขายอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook หรือ Line ส่งผลให้การจับกุมทำได้ยากขึ้น
เพราะไม่รู้ว่าผู้ขายเป็นใครรวมถึงไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่ง
หรือไม ่การจับกุมบุหรี่ที่ซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงจับกุมได้อย่างยากลำบาก ซึ่งในปัจจุบันสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที ่สาขาหนึ่งยังไม่เคยจับกุมคดีบุหรี่ที่ซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้  

  “ปัญหาเรื่องสื่อสารสนเทศถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ปัญหาบุหรี่หนีภาษียังมีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะซื้อขายFacebook หรือแม้กระทั้งLine เราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเหมือนกันถึงจะจับ
ได้” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่1, สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2563) 
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  “เคยล่อซื้อผ่านFacebookอยู่ครั้งนึง เราว่าเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ (จังหวัด) เรานี่แหละ 
แต่จะนัดให้มาส่งจะได้จับในพื ้นที ่ เราได้  แต่ไม่ยอม เป้าหมายจะส่งไปรษณีย์เก็บเง ินปลายทาง                
อย่างเดียว เค้าก็คงจะรู้แหละว่าเราจะล่อซื้อ” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 4, สัมภาษณ,์ 30 ตุลาคม 2563) 
 
  4.5.2 การทำงานภายใต้โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
สำหรับสินค้ายาสูบ 

  การปราบปรามบุหรี่ที ่ผิดกฎหมายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่งในภาค
ตะวันออก จะมีการทำงานภายใต้โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับ
สินค้ายาสูบ ที ่จัดทำโดยสำนักงานสรรพสามิตพื ้นที่  ซึ ่งโครงการนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อเร่งรัดจับกุม 
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต การนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การกระทำผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน ปราบปรามการกระทำผิด
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสินค้ายาสูบ บูรณาการร่วมกับสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขาทุกสาขา เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านปราบปรามเกิด
ความกระตือรือร้น และมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของ
สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ ่งสำนักงานสรรพสามิตพื ้นที่  สาขาหนึ่งในภาค
ตะวันออกจะรับผิดชอบตัวชี้วัดของโครงการฯ โดยตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
สาขาหนึ่งต้องบรรลุได้แก่ จำนวนคดียาสูบและจำนวนค่าปรับคดียาสูบ 

  ทั้งนี้จำนวนคดียาสูบและจำนวนค่าปรับคดียาสูบที่สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาหนึ่ง
ต้องรับผิดชอบนั้น ตัวชี้วัดจะถูกกระจายให้กับแต่ละสาขาโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีก่อน ๆ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

  1. ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับการทำงานเนื่องจากนำผลที่ทำได้จริงจากปีก่อนเป็นฐานใน
การกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งหากเจ้าหน้าที่มีการจับกุมมากจะส่งผลต่อตัวชี้วัดในปีถัดไปที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่การจับกุมยิ่งมาก ตัวชี้วัดทั้งจำนวนคดียาสูบและจำนวนค่าปรับคดียาสูบควร
จะลดลงเนื่องจากผู้ต้องหาถูกจับกุมและเลิกกระทำผิด จากปัญหานี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทำงานเพียงให้ผ่าน
ตัวชี้วัดที่กำหนดเท่านั้นเพราะอาจส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีถัดๆไปได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่
อาจเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยเปรียบเทียบปรับต่างจากข้อเท็จจริง เช่น จับกุมคดีเดียวแต่
แบ่งย่อยเป็น 2 คดี เป็นต้น 

  “ยิ่งทำมาก ตัวชี้วัดก็ยิ่งมากขึ้น มันไม่ถูกต้อง แค่นี้ก็จับยากอยู่แล้ว ตัวชี้วัดกลับเพ่ิมอีก 
คนทำงานก็เหนื่อยไป คนไหนไม่ทำก็สบาย” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 3, สัมภาษณ,์ 11 กันยายน 2563) 
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  “ตัวชี้วัดที่กรมคิดมาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเลย ยิ่งจับเยอะแทนที่คดีต้องทำควร
ต้องน้อยลงแต่กลับเพิ่มมากขึ้น คดีก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆ แต่เราก็ทำงานเต็มที่แหละอย่างน้อยก็ให้จำนวนคดี
ให้ผ่านก็ยังดี” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 4, สัมภาษณ,์ 30 ตุลาคม 2563) 

  4.5.3 เมือ่สามารถจับกุม เจ้าหน้าที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ  

  เมื่อเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ เจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบปรับ โดยการคำนวณ
ค่าปรับจะขึ้นกับปริมาณของกลางที่จับกุมได้รวมถึงข้อหาที่จับกุมโดยมี 2 มาตราที่สำคัญได้แก่ มาตรา 
203 กำหนดว่า มีไว้ในครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษี กรณียาสูบมีอัตราที่กำหนดให้ปรับ 10 เท่าของค่า
ภาษีที่ต้องเสียหรือเสียไม่ครบ และมาตรา 204 กำหนดว่า ขายสินค้าที่มิได้เสียภาษี กรณียาสูบมีอัตราที่
กำหนดให้ปรับ 15 เท่าของค่าภาษีที่ต้องเสียหรือเสียไม่ครบ  จากอัตราโทษที่กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจึง
จำเป็นต้องทราบราคาขายปลีกแนะนำเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีจากของกลางที่จับกุมได้และนำจำนวน
ภาษีท่ีคำนวณได้มาคำนวณค่าปรับตามข้อหาที่ได้รับซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณีมีไว้ในครอบครองหรือเพ่ือขาย เมื่อ
ได้จำนวนค่าปรับถ้าผู้ต้องหายินยอมชำระค่าปรับจะมีการดำเนินการแตกต่างกัน 2 กรณี คือ 1) ถ้าหาก
ค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาท เจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ 2) ถ้าปรับเกิน 50,000 บาทต้องส่ง
พนักงานสอบสวนตามประมวล ป.วิอาญาเพ่ือลงบันทึกประจำวันแล้วเปรียบเทียบปรับ แต่ถ้าหากผู้ต้องหา
ไม่ยินยอมชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมก็ดำเนินส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ศาลพิจารณาต่อไป 

  ปัญหาและอุปสรรค 

  1. ช่องโหว่ทางกฎหมาย มาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองยาสูบที่มิได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เกินกว่าห้าร้อยกรัม” 
จากข้อกฎหมายนี้จึงเกิดรูปแบบการกระทำผิดลักษณะกองทัพมด คือ กระจายกันหิ้วบุหรี่คนละ 2 แถว 
(20 ซอง) ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะครอบครองในปริมาณที่กฎหมายกำหนด ซ่ึงกองทัพ
มดนั้นจะทำการหิ้วจากบริเวณชายแดนทุกวันและนำมาขายต่อแก่ลูกค้าตัวเองหรือร้านค้า ทำให้บุหรี่ผิด
กฎหมายได้ถูกจำหน่ายและกระจายอยู่ในพ้ืนที่จำนวนมาก 

  “กองทัพมดจะอาศัยรถตู้ขึ้นไปบ่อนแล้วก็ขนบุหรี่ติดตัวมา พวกนี้จะขนไม่เยอะ อาจจะมี
เกินบ้างแล้วแต่วัน แต่ที่สำคัญคือพวกนี้ทำทุกวัน ทำให้ปัญหาบุหรี่ไม่มีวันหมดไป” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 1, 
สัมภาษณ,์ 24 สิงหาคม 2563) 

  “บางครั ้งไปดักจับเจอพวกกองทัพมดขนแค่  2แถว เจอก็จับไม่ได้ เพราะกฎหมาย                
เรากำหนดไว้” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 2, สัมภาษณ,์ 11 กันยายน 2563) 

  “พวกที่เราจับก็มีการเรียนรู้ไงว่าสามารถขนแค่ไหนได้ ตอนนี้ก็ขนมาแค่2แถว เราก็ทำ
อะไรไม่ได้” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่3, สัมภาษณ,์ 11 กันยายน 2563) 
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  “เรื่องถือได้ 2 แถวมีมาตั้งแต่ก่อนพ.ร.บ.60 จะออกแล้ว บางครั้งพวกนี้ก็วัดดวงเอาว่าจะ
ถือเกินหรือไม่เกิน อยากได้ตังก็อาจต้องวัดดวงถือเกินเอา แต่ก็จับยากอยู่ดี เพราะไม่ได้ถือเกินทุกวัน วันที่
ถือเกินสายก็แจ้งไม่ทัน”ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 4, สัมภาษณ,์ 30 ตุลาคม 2563) 

  2. การลงโทษที่แตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบปรับของกรมสรรพสามิตกับคำ
พิพากษาของศาล คดีที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ แต่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมชำระค่าปรับ เจาพนักงานจะส่ง
เรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเพื่อนำส่งฟ้องศาล แต่ศาลตัดสินโดยใช้กฏหมายศุลกากร คือ มาตรา 
๒๔๓ ผู้ใดนำของเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงการเสียอากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่า แต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากร ส่งผลให้ค่าปรับลดลงจากเดิมมาก ทำให้ผู้ต้องหาไม่
เกรงกลัวในการกระทำผิด เมื่อถูกจับกุมซ้ำผู้ต้องหาจะใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ส่งฟ้องศาลเพราะค่าปรับถูกกว่า
การเปรียบเทียบปรับของกรมสรรพสามิต  

  “ทางกรมฯก็ทราบปัญหานี้ เหมือนเคยมีการพิจารณาหารือกันแต่ก็ยังแก้ปัญหาเรื่อง
ศาลไม่ได”้ (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 1, สัมภาษณ,์ 24 สิงหาคม 2563) 

  “จับคดีที่ของกลางเยอะ ๆ ผู้ต้องหาจ่ายค่าปรับไม่ไหวก็ต้องส่งฟ้องศาล ศาลท่านก็ใช้
กฎหมายของศุลกากรเพราะโทษเค้าหนักกว่ามีโทษจำคุก ก็ต้องเป็นไปตามดุลพินิจของศาล เราก็ต้อง
แก้ปัญหาคือเจราจาให้จบที่เราให้ได้” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่2, สัมภาษณ,์ 11 กันยายน 2563) 

  “ผู้ต้องหาที่เคยถูกฟ้องศาลจ่ายค่าปรับนิดเดียว แล้วก็ไปบอกกันต่อคราวนี้เลยไม่มีใคร
กลัวเราเลย คราวต่อไปถ้าเราจับมา ก็ให้ส่งฟ้องศาลหมด บางทีเราก็ต้องแก้ปัญหา” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 3, 
สัมภาษณ,์ 11 กันยายน 2563) 

  “พวกขนบุหรี่จะรู้จักกันหมด ข่าวคุยถึงกันแปปเดียว พวกที่ถูกฟ้องศาลมันก็ไปเล่าให้
พวกมันฟังว่าฟ้องศาลจ่ายแค่ไม่กี่พัน คราวนี้ขนกันไม่กลัวเลย”ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 4, สัมภาษณ์, 30 
ตุลาคม 2563) 

  4.5.4 สินบนเงินรางวัล 

  ในการทำงานด้านการปราบปราม สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาหนึ่งเนื่องจาก
ดูแลรับผิดชอบ 4 อำเภอที่ซึ ่งไม่ได้อยู่บริเวณต้นทางของการลักลอบ การทำงานในการสืบเสาะหาข่าว 
จำเป็นต้องมีสายลับหรือประชาชนในการแจ้งข่าวหรือเบาะแสในการกระทำผิด นอกจากสายลับแจ้งข่าวแล้ว 
สายตรวจของสาขา 1 มีการออกตรวจเยี่ยมตามร้านค้าที่ได้รับอนุญาตขายยาสูบ เพ่ือสืบสวนหาข่าว เกี่ยวกับ
ผู้กระทำผิดที่ลักลอบนำเข้า ขน และจำหน่ายในพ้ืนที่เป้าหมายและขยายผลไปสู่รายสำคัญ ถ้าหากเจ้าหน้าที่
สามารถจับกุมและสามารถเปรียบเทียบปรับได้ เจ้าหน้าที่จะได้รับเงินรางวัลโดยแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตาม
ตำแหน่งและผู้แจ้งเบาะแสจะได้สินบนเป็นการตอบแทน โดยสัดส่วนของค่าปรับจะแบ่งเป็น ร้อยละ 60 เป็น
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รายได้ของรัฐ ร้อยละ 20 เป็นเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ และร้อยละ 20 เป็นเงินสินบนสำหรับสายลับหรือผู้
แจ้งเบาะแส  

  ปัญหาและอุปสรรค 

  1. แรงจูงใจการจับกุมลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนระเบียบการให้สินบนเงินรางวัล 
จากเดิมก่อนบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในการจับกุมแต่ละคดีจะแบ่งให้
สัดส่วนคือ ร้อยละ40 เข้าคลัง อีกร้อยละ 60 จะเป็นเงินสินบนรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ แต่ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงคือ ร้อยละ 60 เข้าคลัง อีกร้อยละ 40 จะเป็นเงินสินบนรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการจับกุมคดีที่ลดลง ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ
ให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ได้  

  “เมื่อก่อนจับได้ปุ๊ป แบ่งเงินกันสดเลยๆ ใครๆก็อยากทำงาน ตอนนี้ต้องแบ่งส่วนตาม
ตำแหน่งคนตำแหน่งสูงก็ได้มาก ตำแหน่งต่ำ ๆ ก็ได้น้อย” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 2, สัมภาษณ์, 11 
กันยายน 2563) 

  2.สายลับแจ้งข่าวน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายสินบนเงินจากรางวัล
ร้อยละ40 เข้าคลัง อีกร้อยละ 60 จะเป็นเงินสินบนรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ แต่ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงคือ ร้อยละ 60 เข้าคลัง อีกร้อยละ 40 จะเป็นเงินสินบนรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
สายลับได้เงินสินบนน้อยลง ส่งผลให้การแจ้งข่าวหรือการให้ความร่วมมือลดลง ทำให้เจ้าหน้าที่จับกุม
ได้น้อยลงด้วย 

  “เมื่อก่อนได้เงินรางวัลเป็นเงินสด ก็มาแบ่งให้สายได้เลย แต่ตอนนี้ค่าสายที่ให้ลดลง 
แถมเงินก็ออกช้าสายก็ได้เงินช้า ไม่อยากทำงานให้” (ผู้ให้ข้อมูลลำดับที่ 3, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 
2563) 

  “ตอนนี้กว่าจะได้เงินรางวัลทีต้องทำเอกสารนู่นนั้นนี่  กว่าจะได้ก็อีกเดือน บางทีต้อง
สำรองจ่ายค่าสายไปก่อน ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้ข่าว น่าจะมีเงินสนับสนุนค่าสายให้บ้าง ไม่ต้องสำรองจ่ายไป
ก่อนแบบนี้ สายจะได้ให้ข่าวเราบ่อย ๆ ”ผู้ให้ข้อมูลลำดับที ่4, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2563) 
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5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย กรณีศึกษา:สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่งใน
ภาคตะวันออก จากการสัมภาษณ์อดีตผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พบว่าการลักลอบนำเข้าบุหรี่
ผิดกฎหมายเกิดจากบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงภาษีมีกำไรสูงและสามารถขายได้ง่าย มีตลาดรองรับ ผู้กระทำผิด
ในการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายจะมีแรงจูงใจในการกระทำผิดเนื่องจากความแตกต่างของราคา
สินค้าระหว่างในประเทศกับสินค้าที่นำเข้ามาที่มีความแตกต่างค่อนข้างมาก ทั้งนี้ผู ้กระทำผิดได้
พิจารณาถึงความคุ้มค่าของผลประโยชน์ที่ได้รับโดยเทียบเท่าเป็นตัวเงินจากการกระทำผิดมีมากกว่า
บทลงโทษที่รับโดยเทียบเท่าเป็นตัวเงิน รวมถึงผู้กระทำผิดโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่ง 
อายุมาก อีกทั้งบทลงโทษถึงแม้จะมีการเปรียบเทียบปรับสูง แต่ไม่มีการจำคุก ผู้กระทำผิดจึงตัดสินใจ
ในการกระทำผิดเพราะมูลค่าที ่ได้จากการทำความผิดมีมากกว่ามูลค่าของบทลงโทษที่จะได้รับ                   
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดแรงจูงใจในการกระทำผิดของ Becker 

 ลักษณะการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมาย ในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  สาขาหนึ่งในภาค
ตะวันออกมี 2 รูปแบบ คือ 1.กองทัพมดซึ่งขนบุหรี่ในลักษณะกระจายการขน โดยแต่ละคนจะอาศัยใน
ยานพาหนะคันเดียวและขนบุหรี่ตามกฎหมายกำหนดคือคนละ 25 ซองหรือมากกว่า เพ่ือนำไปขายต่อ
แก่ลูกค้าของตัวเองหรือนำไปบริโภคหรืออาจมีการรวบรวมเป็นล็อตใหญ่เพื่อนำไปส่งต่ออีกทอดนึง  
ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า 2.การใช้บริการขนส่งบุหรี่ผ่านไปรษณีย์เพ่ือส่งต่อมาให้ตัวเองหรือ
ลูกค้าโดยตรง วิธีนี้สามารถส่งบุหรี่ในจำนวนที่เยอะและลดความเสี่ยงที่จะถูกจับได้ 

 ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย 1.การขาดการบูรณาการใน
การทำงานร่วมกันระหว่างสายตรวจ 2. จำนวนข้าราชการลดลง จากเดิมมี 5 คน ปัจจุบันสายตรวจมี
เพียง 3 คนเท่านั้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านกฎหมายและ
ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน 4.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยี ในปัจจุบันการขายบุหรี่ผิด
กฎหมายมีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง  Facebook หรือ Line ส่งผลให้การ
จับกุมทำได้ยากขึ้น 5.ช่องโหว่ทางกฎหมาย กระจายกันหิ้วบุหรี่คนละ 2 แถว (20ซอง) ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะครอบครองในปริมาณที่กฎหมายกำหนด 5.ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับ
การทำงาน 6.การลงโทษที ่แตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบปรับของกรมสรรพสามิตกับ            
คำพิพากษาของศาล  
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 5.2 ข้อเสนอแนะ  

 แนวทางการป้องกันปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สามารถนำ
ผลที่ได้มาจัดทำอเสนอแนะ แนวทางในการป้องกันปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายได้ดังนี้ 

  5.2.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในการป้องกันปัญหาบุหรี ่ผิดกฎหมาย ดังนี้                 
1.รัฐควรพิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายแต่ละฉบับให้มีความสอดคล้องกัน เช่น อัตราโทษระหว่าง
กรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากรในข้อหาที่ใกล้เคียงกันควรกำหนดให้เท่ากันหรือการครอบครองบุหรี่ที่
ไม่เสียควรกำหนดให้ใกล้เคียงกัน 3.กรมสรรพสามิตควรพิจารณาพิจารณาปรับปรุง แก้ไขตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งจำนวนคดี จำนวนค่าปรับให้สอดคล้องกับการทำงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงลดการทำทุจริตต่อหน้าที่  4.รัฐควรส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้กับผู้ต้องหาเพือ่ลดการทำอาชีพขนบุหรี่ 

  5.2.2 ข้อเสนอแนะ ระดับปฏิบัติงานในการป้องกันปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย ดังนี้               
1.จัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับพื้นที่การทำงาน ในปัจจุบันสายตรวจสาขาหนึ่งมีบุคลากรเพียง                
3 คนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดูและ4อำเภอ 3,000กว่าร้านค้า การเพิ่มจำนวนบุคลากรจะทำให้
การทำงานด้านปราบปรามคดีบุหรี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึง เทคโนโลยีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการกระทำผิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้รัดกุม ไม่ผิด
กฎหมาย กล้าตัดสินใจในการจับกุมมากขึ้น3.เพิ่มการบูรณาการในการทำงานร่วมกันมากขึ้นทั้งใน
หน่วยงานและหน่วยงานอื่นเช่นทหาร ตำรวจมากข้ึน เพ่ือให้การจับกุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ศึกษาปัญหาบุหรี่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
  2. ศึกษาการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าอ่ืน ๆ เช่น น้ำมัน สุรา รถยนต์ ฯลฯ 
  3. ศึกษาผลกระทบด้านภาษีหลังจากการใช้พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 
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บรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  กรณีศึกษากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลชลบุรี                   

จังหวัดชลบุรี 
 

 

ณัฏฐ์ฤทัย ไพโรจน์* 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่  21  
ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมซึ ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การ  หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากการเป็นพลวัต ทำให้องค์การต้องมีการปรับตัวให้สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดขององค์การ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและไม่สามารถกำหนดทิศทางได้   

 องค์การ (organization) หรือองค์กร (organ) เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีการรวมกลุ่มของ
บุคคลเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างหรือหลายอย่างร่วมกันและมีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน (Daft, 2010: 11 อ้างถึงในพลอย สืบวิเศษ, 2561: 1-2)                
หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
เฉพาะของแต่ละองค์การ องค์การแต่ละแห่งย่อมมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและสภาพขององค์การ การบริหารงานหรือการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการ
ที่องค์การต้องมีการวางแผนการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ การประสานงานและการ
ควบคุมท่ีดีแล้วนั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จก็คือสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่มีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานของ
บุคลากร ตามคำกล่าวของ Street & Porter (1979: 365 อ้างถึงในนิคม เจียนจินดา, 2559: 25)               
ที่กล่าวว่า สภาพสภาพแวดล้อมภายในองค์การหรือ “บรรยากาศองค์การ” (Organization climate) 
หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการทำงานในองค์การบรรยากาศองค์การมีส่วนในการกำหนด 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การตามคำกล่าวของ Brown and moberg (1980:420 อ้างถึงใน
นิคม เจียนจินดา, 2559: 25) ที่ให้ความเห็นว่า “บรรยากาศองค์การ”  มีส่วนในการวางรูปแบบความ
คาดหวังของสมาชิกในองค์การต่อองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกใน
องค์การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การและความพอใจที่จะอยู่ในองค์การ  ดังนั้นหากต้องการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาองค์การ สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นก็คือบรรยากาศ
องค์การเพราะบรรยากาศองค์การจะได้รับการสั่งสมมาจากความเป็นมาของวัฒนธรรมและกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการองค์การตั้งแต่อดีต 

 ในการบริหารขององค์การต่างๆไม่ว่าภาครัฐ  เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยสำคัญคือ      
“บุคลากร” องค์การที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ทำงานและสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์การ ความต้องการทางใจ กำลังใจและความพึงพอใจเป็น
หัวใจสำคัญในการสร้างเสริมประสิทธิภาพของงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทัศนคติหรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพงาน (สมคิด บางโม, 2545: 41) 
และประสิทธิภาพในการทำงานเกิดจากความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองค์การ ซึ่งมีผลต่อ
ความสำเร็จของงานและองค์การ รวมทั้งความสุขของผู้ปฏิบัติงานด้วย อาจกล่าวได้ว่าองค์กรใด
บุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการทำงานก็อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งที ่ทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพของงานลดลงและเป็นผลเสียต่อองค์การ แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
องค์กรมีบุคลาการที่มีความพึงพอใจในการทำงานก็ย่อมส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรและภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การนั้นๆ
ด้วย ความรู้สึกกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสภาพการ
หรือตามเวลา ผู้บริหารองค์กรควรตระหนักอยู่เสมอและควรมีความเข้าใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ (ปรียาพร วงค์อนุตรโลด, 2548: 142) 

 โรงพยาบาลชลบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานที ่มุ ่งเน้นความเป็นเลิศ  เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  การบริหารงานโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า  การจัดการโครงสร้างองค์การแบบแนวราบ  
หรือการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน และการให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ   
คุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการมุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ 
(ฉัตรชัย นาถ้ำพลอย, 2563: 462) 

 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
ของโรงพยาบาลชลบุรีมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ เพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เข็มมุ่ง ดังนี้
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 วิสัยทัศน์ (Vision) :  โรงพยาบาลชลบุรีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสถาบันวิชาการ
ชั้นนำระดับชาติ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) : กลุ ่มงานเทคนิคการแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการชั ้นนำในด้านบริการ
ระดับประเทศ    

 พันธกิจ (Mission)  : 

 1. ให้บริการทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพทั ้งระดับประเทศและระดับสากล                
เพ่ือสนับสนุนการเป็น Excellent Center 

 2. ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ที่ส่งเสริมต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

          3. เป็นแหล่งวิชาการท่ีสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการวิจัย 

          4. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 และในสถานการณ์ปัจจุบันผลกระทบจากการเป็นพลวัต ทำให้องค์การและหน่วยงานภาครัฐ    
ต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตรากำลังขององค์การที่ถูกจำกัดลดน้อยลง   
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน การใช้ระบบประกันคุณภาพในการปฏิบัติงาน  และผลกระทบ
จากปัจจัยนอกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม การระบาดของไวรัส covid-19  
ต่างก็ส่งผลกระทบต่อองค์การและตัวบุคลากรเอง ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง 
อาจส่งผลต่อความสำเร็จของงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความสำเร็จของ
องค์การ 

 ด้วยมูลเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยในเรื ่องบรรยากาศองค์การกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
และเป็นที่มาของคำถามการวิจัยในครั้งนี้ว่า บรรยากาศองค์การของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เป็น
อย่างไร ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เป็นอย่างไร  และ
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก็เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศองค์การ  และทราบ
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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2.วัตถุประสงค์การวิจยั 

 1) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์การ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี 
 2) เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  กลุ ่มงานเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลชลบุรี 
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี 

3. การทบทวนวรรณกรรม   

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ         

 ความหมายของบรรยากาศองค์การ 

 Brown and Moberg (1980: 667 อ ้างถ ึงในฐาปณี  บ ุณยเก ียรติ , 2559: 22) กล ่าวว่า 
บรรยากาศองค์การ คือ กลุ ่มของลักษณะต่างๆภายในองค์การ ที ่สมาชิกในองค์การรับรู้  และมี
คุณลักษณะที่บรรยายถึงสภาพขององค์การ ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งกับอีก
องค์การหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การ และคงทนอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงไป บรรยากาศองค์การก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย สอดคล้องกับเทพพนม เมืองแมน และ
สวิง สุวรรณ (2540: 278-279) ที่กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง ตัวแปรชนิดต่างๆเมื่อนำมา
รวมกันแล้วจะมีผลกระทบต่อระดับการทำงานหรือการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานภายในองค์การนั้น ๆ  
Stringer (2002 อ้างถึงในกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2558: 35) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง 
การรับรู้ได้หรือรู้สึกได้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อส่วนร่วมในการทำงาน หรือบรรยากาศในสถานที่ทำงานที่ 
ประกอบไปด้วย การผสมผสานระหว่างบรรทัดฐาน คุณค่าความคาดหวัง นโยบายและแนวทางการ
ทำงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ และเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้สามารถทำงานเป็น
ทีมได ้
 บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2556 : 16) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมต่างๆภายในองค์การ ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การนั้นๆสามารถรับรู้ได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม และการรับรู้บรรยากาศองค์การเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ
ด้วย นอกจากนั้นแล้วบรรยากาศองค์การยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของแต่ละองค์การนั้นๆซึ่ง
จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การแตกต่างกันออกไป 

 ความสำคัญของบรรยากาศองค์การ 

 ด้วยบรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนะคติของสมาชิก
ในองค์การ นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความสำคัญของบรรยากาศองค์การไว้ดังนี้ 
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 Steers and Porter (1979: 104-109 อ้างถึงในพิมล  ทวิพฤกษ์สิริกุล, 2553: 6) กล่าวว่า  
บรรยากาศองค์การ ขึ้นอยู่กับ 1) ความเชื่อของสมาชิกในองค์การที่เชื่อว่าควรจะเป็น ซึ่งถ้าหากสมาชิก
ในองค์มีความเชื่อว่าบรรยากาศองค์การเป็นแบบเผด็จการ เขาก็จะปฏิบัติตัวในลักษณะแบบอย่างหนึ่ง
ทั้งๆที่ความจริงแล้วผู้บังคับบัญชาอาจจะพยายามทำตัวเป็นประชาธิปไตยก็ตาม  2) บรรยากาศ
องค์การมีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การที่ไม่ซ้ำแบบกัน 3) บรรยากาศองค์การจะแสดงออกให้เห็น
ถึงลักษณะภายในขององค์การนั้นๆและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่สำคัญของคนในองค์การ  และ 
Steers and Porter (1977 อ้างถึงในฐาปณี บุณยเกียรติ, 2559: 23) ยังกล่าวอีกว่า บรรยากาศ
องค์การเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับองค์การ วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของ
บุคคลในองค์การ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งจะไม่ถูกต้องสมบรูณ์หากไม่พิจารณา
ถึงสภาพแวดล้อมในองค์การ (Internal Enviroment) ซึ่งเรียกว่าบรรยากาศองค์การที่มีส่วนกำหนด
ทัศนะคติและพฤติกรรมการทำงานของคนในองค์การ 

 Brown and Moberg (1980: 667 อ ้างถ ึงในพิมล ทว ิพฤกษ์ส ิร ิก ุล , 2553: 7) กล่าวว่า  
บรรยากาศองค์การช่วยวางรูปแบบและความคาดหวังของสมาชิกต่อองค์ประกอบต่างๆขององค์การ   
เป็นตัวกำหนดทัศนคติที่ดี  และความพึ่งพอใจของสมาชิกที่จะอยู่ในองค์การ ดังนั้นหากต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาองค์การแล้วสิ ่งที่ผู ้บริหารต้องพิจารณาก่อนอื่นก็คือ  บรรยากาศองค์การ 
นอกจากนั้น Brown and Moberg ยังได้สรุปถึงลักษณะสำคัญบางประการของบรรยากาศองค์การไว้
ดังนี้ 1) แสดงถึงขอบข่ายการเป็นอิสระของสมาชิกในองค์การ 2) แสดงถึงระดับความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะออกระเบียบวิธีในการสื่อสารให้สมาชิกในหน่วยงานหรือองค์การได้รับรู้ถึง นโยบาย 
วัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติ  กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์การ 3) แสดงถึงระบบการให้
รางวัลและแรงจูงใจของหน่วยงาน 4) แสดงถงึลักษณะการบังคับบัญชา ความอบอุ่น ความช่วยเหลือที่ 
ผู้บังคับบัญชาแสดงออกต่อลูกน้อง 5) แสดงถึงขอบข่ายของความขัดแย้งและการแก้ปัญหาการขัดแย้ง 

 Slocum & Hellriegel (2011:440 อ ้างถ ึงในฐาปณี  บ ุณยเก ียรติ , 2559: 23) กล ่าวว่า                
ความพอใจของพนักงานขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงบรรยากาศในองค์การ ดังนั้นผู้บริหารควรเสริมสร้าง
บรรยากาศองค์การที่ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้
องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้เร็วขึ้น  

 องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 

 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวความคิดในเรื่องขององค์ประกอบและปัจจัยที่เกี ่ยวกับ
บรรยากาศองค์การที่จะนำมาใช้ในการศึกษาลักษณะของบรรยากาศองค์การ สรุปได้ดังนี้ 

 Litwin and Stringer (1968: 45-65 อ้างถึงในกัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุลม, 2559: 47-48) 
กล่าวว่า ปัจจัยที ่ทำให้ผู ้ปฏิบัติงานรู ้ส ึกว่าบรรยากาศองค์การน่าทำงานหรือไม่  ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 9 ด้านดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างขององค์การ (Structure) เป็นความรับรู้ของสมาชิกใน
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องค์การที่มีต่อการปกครอง กฎระเบียบข้อบังคับ การบริหารงาน การควบคุมงาน การนิเทศงานเพ่ือให้
เห็นถึงข้อจำกัดของแต่ละสถานการณ์ในงาน ปริมาณงาน และรายละเอียดเกี ่ยวกับข ้อมูล                   
2) ด้านความรับผิดชอบในงานของบุคคล (Individual Responsibility) เป็นความเห็นของบุคคล
เกี ่ยวกับการกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ                    
3) ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support) เป็นการรับรู้ของบุคคลในองค์การ
เกี่ยวกับการเป็นผู้ร่วมงานที่ดี  มีความเป็นมิตร การชื่นชมซึ่งกันและกัน การเป็นกลุ่มสังคมที่ไม่เป็น
ทางการ การช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมซึ ่งกันและกัน 4) ด้านการให้รางวัลและการให้โทษ                  
(Reward and Punishment, Approval and Disapproval) เป็นการรับรู ้ของบุคคลเกี ่ยวกับการ
ได้รับรางวัลเนื ่องจากปฏิบัติงานได้ดี  การได้รับความยุติธรรมจากนโยบายการพิจารณาความดี
ความชอบในการทำงานในองค ์การ 5) ด้านความข ัดแย ้งและความอดทนต่อความข ัดแย้ง                     
(Conflict and Tolerance for Conflict) เป็นการรับรู้ของบุคคลในองค์การเกี่ยวกับการเผชิญหน้าใน
การแก้ปัญหาความคิดเห็นที ่แตกต่างกัน  รวมทั ้งอุปกรณ์ท ี ่ เก ิดขึ ้นในการปฏิบัต ิงานนั ้น  ๆ                      
6) ด ้ านมาตรฐานการปฏ ิบ ั ต ิ ง านและความคลาดหมาย  (Performance Standards and 
Expectation) เป็นการรับรู้ของบุคคลในองค์การเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน 7) ด้านเอกลักษณ์ขององค์การและความจงรักภักดีของกลุ่ม 
(Organizational Identity and Group Loyalty) หรือเรียกอีกนัยหนึ ่งว ่า ความเป็นอันหนึ ่งอัน
เดียวกัน เป็นการรับรู้ของบุคคลในองค์การเกี่ยวกับความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์การ ค่านิยมของ
สมาชิกในองค์การและในทีมงานองค์การที่เป็นทางการ 8) ด้านความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน 
(Risk and Risk taking) เป็นการรับรู ้ของบุคคลเกี ่ยวกับความเสี ่ยงหรือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน หรืองานที่ทำเป็นงานที่มีความเสี่ยง ความท้าทาย 

 และต่อมาได้มีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การและมีแนวคิด
สอดคล ้องก ันอาท ิ เช ่น  กล ุ ่มของ Cambell and Beaty (1976: 13-15) กล ุ ่มของ James and 
Jones(1974: 1096-1112) กลุ่มของ Pritchard and Kara sick (1973, 110-119) ต่อมาในปี 2002 
Stringer ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากที่เขาได้ศึกษาร่วมกับ Litwin และเขียนหนังสือที่มีชื้อว่า Leadership 
and Organizational Climate (The cloud Chamber Effect) ) (อ้างถึงในนิคม เจียรจินดา, 2559: 
28) โดยเขาได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้ว่า คือการรับรู้หรือรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนใน
การทำงานหรือบรรยากาศในสถานที่ทำงานที่ประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างบรรทัดฐาน 
คุณค่าความคาดหวัง นโยบายและแนวทางการทำงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
และเป็นปัจจัยที่มุ ่งเสริมให้สามารถทำงานเป็นทีมได้โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน (Stringer, 2002             
อ้างถึงในกัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุลม, 2559: 47-49) ดังนี้ 1) ด้านโครงสร้างขององค์การ (Structure) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าหน่วยงานมีการจัดโครงสร้างที่ดีและมีคำอธิบายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจนว่าใครควรทำงานอะไรและใครมีอำนาจในการตัดสินใจ ความรู้สึก
ว่าการมีโครงสร้างที่ดีมีผลอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  2) ด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (Standards) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าหน่วยงานมีแรงผลักดันให้มีการปรับปรุง
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การปฏิบัติงาน เพื ่อเพิ ่มระดับความภาคภูมิใจของผู ้ปฏิบัติงานต่อการทำงานที ่มีมาตรฐานสูง 
หมายความว่า บุคคลควรมองหาทางปรับปรุงการปฏิบัติงานเสมอ มาตรฐานต่ำสะท้อนให้เห็นว่าความ
คาดหว ังต ่อการปร ับปร ุงการปฏิบ ัต ิงานอยู ่มนระด ับค ่อนข ้างต ่ำ  3) ด้านความร ับผ ิดชอบ 
(Responsibility) หมายถงึ การที่บุคคลรับรู้ว่า ได้รับความไว้วางใจ และได้รับมอบหมายอำนาจในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการไปได้โดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา  และรับรู้ถึง
ผลลัพธ์ที ่ เก ิดจากงานในความรับผิดชอบของตนได้อย่างเต็มที่  4) ด้านการได้ร ับการยอมรับ 
(Recognition) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าหน่วยงานมีการให้รางวัลเมื่อปฏิบัติงานได้ดี  การได้รับ
การยอมรับนี้เป็นการมุ่งเน้นที่รางวัลและคำติชมหรือการลงโทษ การยอมรับในระดับต่ำหมายความว่า
เมื่อปฏิบัติงานได้ดีแต่ไม่ได้มีการให้รางวัลอย่างสม่ำเสมอ 5) ด้านการได้รับการสนับสนุน (Support) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและกำลังใจที่สมาชิกมีให้กัน  การสนับสนุนใน
ระดับสูงหมายถึงการที่บุคคลรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงาน
และผู้บังคับบัญชา ส่วนการสนับสนุนในระดับต่ำบุคคลจะรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากทีมงานหรือผู้บังคับบัญชา 6) ด้านความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลว่ามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และระดับความยึดมั่นผูกพันที่มีต่อจุดหมายของ
องค์การ ความรู้สึกยึดม่ันผูกพันในระดับสูง บุคคลจะยึดมั่นผูกพันและทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ นอกจากนี้ความยึดมั่นผูกพันองค์การในระดับต่ำทำให้บุคคลจะไม่รู้สึกยินดี  ยินร้ายกับ
องค์การและจุดมุ่งหมายขององค์การ และแนวคิดของ Stringer (2002) ได้ถูกนำมาเป็นต้นแบบใน
การศึกษาบรรยากาศองค์การของนักวิชาการอีกหลายท่านจนถึงปัจจุบัน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยขอสรุปความหมายของบรรยากาศองค์การเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย
ในครั ้งนี ้ว ่า “บรรยากาศองค์การ” หมายถึง การรับรู ้หรือรู ้สึกได้ของสมาชิกในองค์การที ่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมต่างๆในงานหรือตัวบุคคล มีส่วนกำหนดทัศนะคติและพฤติกรรมการทำงานของสมาชิกใน
องค์การ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก ่ด้านโครงสร้างขององค์การ (Structure)  ด้านมาตรฐานการ
ปฏ ิบ ัต ิ งาน  (Standards) ด ้านความร ับผ ิดชอบ  (Responsibility) ด ้านการยอมร ับช ื ่ นชม
(Responsibility) ด้านการสนับสนุน และด้านความยึดมั่นผูกพัน (Commitment)   

 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ความหมายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ปัทมา กัลยาคุณาพร (2558: 9) ที ่ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                  
คือ  ความสามารถที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยผลสำเร็จนั้นได้มาจากการใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุด และมีการดำเนินการอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมถึงสิ่ง
ต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั้น ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ และถูกต้อง 

 รัตน์ชนก จันยัง (2556: 19) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทำงาน คือ งานที่บุคคลหนึ่งได้รับ
มอบหมายโดยที่บุคคลนั้นต้องมีความสามารถ ทุมเทรวมถึงมีทักษะในงานตามที่ได้รับมอบหมาย และ
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ทั้งหมดกระทำภายใต้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่องค์กรวางไว้ ก็จะส่งผลให้งานดังกล่าวสำเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 12 หลักการทำงานให้
มีประสิทธิภาพของ Harrington Emerson ในหนังสือ “The Twelve of Efficiency ” ที่กล่าวถึง
แนวทางทำงานเพ่ือให้ได้มาตรฐาน โดยมีการนำไปใช้จนเป็นที ่ยอมรับและเป็นต้นแบบแนวคิด
ประสิทธิภาพของการทำงานที่มีการพัฒนาต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

 สมใจ ลักษณะ (2552: 7 อ้างถึงในนลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558: 14) กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพ
ในการทำงานของตัวบุคคล หมายถึง การทำงานให้สำเร็จ โดยใช้เวลาและพลังงานน้อยที่สุด เช่น     
การทำงานได้เร็วและได้งานที่ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถและใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการทำงานที่จะสร้างผลงานได้มาก และผลงานที่ได้มี
คุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยการใช้ต้นทุนค่าใช้จ่าย พลังงานและเวลาน้อยที่สุด 
ความสำคัญของประสิทธิภาพงานในการทำงาน 

  อ ัตรเดช   ไม ้จ ันทร์  (2560: 18) กล ่าวถ ึ ง  ทฤษฎ ีองค ์การ  (Organization theory)                         
เป็นการศึกษาและออกแบบองค์การที ่มีร ูปแบบการบริหารงานที ่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ก่อให้เกิดประสิทธิผล ( Effectiveness) ซึ ่งผ ู ้บร ิหารนำมาประยุกต์ใช ้ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาวะแวดล้อมขององค์การ 2) การประมวลผลสารสนเทศ
และการตัดสินใจเลือก 3) การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงองค์การ 4) เป้าหมายองค์การ (Goals)                
5) ชนิดของงานที่ทำให้เป้าหมายสำเร็จ 6) การออกแบบองค์การ 7) ขนาดและความสลับซับซ้อนของ
องค์การ 8) วัฒนธรรมองค์กร  9) อำนาจและหน้าที่ สอดคล้องกับ Zanleanick (1598:59) ที่กล่าวว่า 
ในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดีหรือไม่นั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายนอก
และภายใน ซึ่งหากได้รับการตอบสนองแล้วย่อมหมายถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 Brumbach (1988 อ้างถึงในนลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558:20) กล่าวว่า ประสิทธิภาพประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วนหลัก  ได้แก่ พฤติกรรม (Behavior) และผลลัพธ์ของงาน (Result) ประสิทธิภาพเป็นผล
รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งผลลัพธ์นั้นจะต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์เป้าหมายขององค์กรความ
พึงพอใจของลูกค้าและส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจขององค์กร  หรืออาจกล่าวว่าประสิทธิภาพคือ
รูปแบบของผลงานแบบผสมผสานที่เน้นความสามารถของบุคคลเป็นการบริหารงานของตัวบุคคลและ
ของทีมงานเน้นพฤติกรรมหรือที่เรียกว่าปัจจัยนำเข้าและผลสำเร็จของทีมงานที่มีการกำหนดเป้าหมาย
ไว้ชัดเจนเป็นผลงานที่วัดออกมาได้ในเชิงตัวเลข oxford directions ออนไลน์ กล่าวถึงประสิทธิภาพ
ว่าต้องครอบคลุมถึงความสำเร็จเป้าหมายของงานกิจกรรมดำเนินงานรวมถึงการประเมินการติดตาม
และตรวจสอบผลของงานอันนำไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนที่ไม่สำเร็จ 
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 องค์ประกอของประสิทธิภาพ 

 มะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง  และ สายตา บุญโฉม (2559: 531-537) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานเป็นตามเป้าหมาย มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
คุ้มค่า ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การวัดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็ว    
และด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพย์กร 

 Peterson & Plowman (1953  อ้างถึงในนลพรรณ  บุญฤทธิ์,2558:12-13) ได้ให้แนวคิดซึ่ง
ใกล้เคียงกับ Harrington Emerson โดยตัดทอนบางข้อลงและสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้  
4 ประการ ดังนี้ 1) คุณภาพของงาน(Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง กล่าวคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์
คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการทำงานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มี
คุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู ้มารับบริการ                 
2) ปริมาณงาน(Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยของผลงาน
ที่ปฏิบัติได้มีปริมาณเหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการ
วางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กำหนด 3) เวลา (time) คือเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย  มีการพัฒนา
เทคนิคการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs) ในการดำเนินงาน
ทั ้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธ ีการ คือจะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกำไรมากที ่สุด  
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้แก่  การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ  
เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539 : 2 อ้างถึงในไพบูลย์  ตั้งใจ, 2554) กล่าวว่า ประสิทธิภาพใน
ระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ  โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลาย
มิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน               
การผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากร การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ 
การทำงานที่ถูกต้องได้ มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม และ 3) ประสิทธิภาพใน
มิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome and Result) ได้แก่ การทำงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม เกิดผลกำไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและบริการ เป็นที่พอใจของลูกค้า
หรือผู้มารับบริการ 

 จากแนวความคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
ผู ้ว ิจ ัยขอสรุปความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานเพื ่อใช ้ในการศึกษาในครั ้งนี ้ว่า   
“ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” หมายถึง  ความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง และงานสำเร็จทันตามเวลาที่กำหนด  โดยใช้ทรัพยากรที่มี
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อยู ่อย่างคุ ้มค่าและประหยัด โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน (Quality)                
ด้านปริมาณงาน (Quantity) ด้านเวลา (time) รวดเร็วทันเวลา  และด้านความคุ ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร(Costs)     
  
 3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 มะล ิวรรณ อรรคเศรษฐ ัง  และสายตา บ ุญโฉม (2559:บทคัดย ่อ) ได ้ทำการศ ึกษา                         
เรื่องบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่
กาฬสินธุ์  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับบรรยากาศองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 3) ศึกษาผลกระทบของบรรยากาศองค์กรที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
จากบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์จำนวน 143 คน มีผู้ตอบกลับมา 143 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุพจน์ (Multiple Correlation Analysis) 
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก บุคลากรส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญกับด้านโครงสร้างองค์กรเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบและด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามลำดับ และมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้แก่  ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดการความขัดแย้ง 

 นิคม  เจียมจินดา (2559: 25-33) ศึกษาเรื่องบรรยากาศในองค์การกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยส์ จำกัด โดยศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงาน
ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 75 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช ้สถ ิต ิ เช ิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เพื ่ออธ ิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 พบว่า พนักงานให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Stringer (2002: 10-12) ที่กล่าวว่าโครงสร้างองค์การ 
มาตรฐานในการทำงาน ความร ับผ ิดชอบในการทำงาน การช ื ่นชม การให้ความสนับสนุน               
ด้านความรู้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ เป็นองค์ประกอบสำคัญของบรรยากาศองค์การ และมี
ผลต่อการปฏิบัติงาน 



 
 252  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

4. ขอบเขตการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตของ
การศึกษาบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังนี้คือ ศึกษาบรรยากาศองค์การ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่  
ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) ด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standards) ด้านความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ด้านการยอมรับชื่นชม (Recognition) ด้านการสนับสนุน (Support)  
ด้านความผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร (Commitment) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
มีองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพงาน (Quality) ด้านปริมาณงาน (Quantity) ด้านเวลา
(time) ด้านความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร (Costs) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้นิยามศัพท์ของตัวแปรที่จะทำการศึกษาดังนี ้คือ       
ตัวแปรอิสระ คือ “บรรยากาศองค์การ” หมายถึง การรับรู้หรือรู้สึกได้ของสมาชิกในองค์การที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในงานหรือตัวบุคคลมี 6 องค์ประกอบได้แก่ โครงสร้างขององค์การ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับชื่นชม การสนับสนุนและความยึดมั่นผูกพัน  

 ตัวแปรตามคือ “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” หมายถึง ความสามารถของบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพถูกต้อง รวดเร็ว งานสำเร็จทันตามเวลาที่
กำหนด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพของ
งาน ปริมาณงาน เวลา (รวดเร็วทันเวลา) และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และสามารถกำหนด
เป็นกรอบแนวคิดการศึกษา ดังภาพที ่1 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  
รวม 6 เดือน โดยแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาดังนี้  การวางโครงร่างการวิจัย 3 เดือน เก็บข้อมูล                 
กลุ่มตัวอย่าง 1 เดือน  แปลข้อมูล 1 เดือน  สรุปผลและจัดทำรายงาน 1 เดือน 

 สมมติฐานการศึกษา 

 สมมติฐานที่ 1 บรรยากาศองค์กร (ภาพรวม) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองค์กรด้านมาตรฐานในการทำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 4 บรรยากาศองค์กรด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 5 บรรยากาศองค์กรด้านการยอมรับมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 6 บรรยากาศองค์กรด้านการสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
  สมมติฐานที่ 7 บรรยากาศองค์กรด้านความผูกพันและรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5. ระเบียบวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
สำรวจ (Survey Research) ค้นคว้าจากเอกสารและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   
     5.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี ้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ ่มงานเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 82 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ,ทั่วไป จำนวน 51 คน แบ่งป็น
ระดับหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานจำนวน 10 คน ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน จำนวน 12 
คน ระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงาน จำนวน 29 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 31 คน   

      5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นชนิด               
เลือกรายการ (check list) จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตำแหน่งงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยลักษณะคำถามเป็นแบบ
ปลายปิด (Close-Ended Questions) และเติมคำสั้นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร 6 ด้าน  
ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับ             
ชื่นชม ด้านการสนับสนุน ด้านความผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร โดยลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบให้เลือกตอบตามความรู้สึกของผู้ตอบ แบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale) 
ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด และใช้
เกณฑ์กำหนดระดับความคิดเห็นตามค่าน้ำหนักคะแนนดังนี้ 

5  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
4  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
3  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง   
2  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อย    
1  คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด  

จากนั้นนำผลที่ได้มาบันทึกในโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (version 16) และวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี ่ย (Mean) ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) โดยใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์และแปลผลดังนี้ สมการคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ย คือ  

ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =   (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) / จำนวนชั้น 
=    (5 – 1)/5    
=      0.8 

เกณฑ์การวิเคราะห์แปลผล (ณัฏฐาสิริ ยิ่งรู้,2555: 21) ดังนี้       
4.21 -  5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
3.41 - 4.20 หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
2.61 -  3.40 หมายถึง   เห็นปานกลาง 
1.81 -  2.60 หมายถึง   เห็นน้อย 
1.00 - 1.80 หมายถึง   เห็นน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพงานในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลา และด้านความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
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ตามความรู้สึกของผู้ตอบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale) ได้แก่ เห็น
ด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์กำหนด
ระดับความคิดเห็นตามค่าน้ำหนักคะแนน และเกณฑ์การวิเคราะห์และแปลผล เช่นเดียวกับ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2  

ส่วนเกณฑ์การวิเคราะห์แปลผล ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ (+1) ถึง (-1) ดังนี้ 

ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น ( + ) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0  หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน  
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น ( - ) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันและ

เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม 
และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปลดูจากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ที ่คำนวณโดยใช้สถิติ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และใช้เกณฑ์การแปลผล (ณัฏฐาสิริ ยิ่งรู้, 2555: 22-24 ) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ระดับความสัมพันธ์ 
0.81 – 1.00 หมายความว่า    ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
0.61 – 0.80 หมายความว่า    ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.41 – 0.60 หมายความว่า    ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.21 – 0.40 หมายความว่า    ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
0.01 – 0.20 หมายความว่า    ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก 
 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื ่อผู ้ว ิจัยได้ร ับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนำข้อมูลที ่ได้มา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS ver.16) โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descritive statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตำแหน่งงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถิติที่
ใช้คือ ค่าจำนวนหรือความถี่ (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage)  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.)  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานโดยหาค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson ‘s Prodduct Moment Correlation Coefficient: r) 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร 
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6. ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 82 คน (มี 1 ท่านไม่ได้ทำแบบสอบถามเนื่องจากอยู่ระหว่างพักรักษาตัว
ตามคำสั่งแพทย์) ผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาแยกเป็นหัวข้อดังนี้ 

 6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา   
รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ตำแหน่งงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descritive  
statistic) ได้แก่ ความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ดังนี้ 

ตารางท่ี 1:  แสดงจำนวน  ร้อยละ   ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 16 19.8 
 หญิง 65 80.2 
สถานภาพ    
 โสด 47 58 
 สมรส 29 35.8 
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 5 6.2 
ระดับการศึกษา      
 ต่ำกว่าปริญญาตรี 29 35.8 
 ปริญญาตรี 49 60.5 
 ปริญญาโท 3 3.7 
 สูงกว่าปริญญาโท 0 0 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน      
 ต่ำกว่า 10,000 บาท 10 12.3 
 10,001 - 20,000 บาท 32 39.5 
 20,001 – 30,000 บาท 15 18.5 
 30,001 – 40,000 บาท 13 16.0 
 มากกว่า 40,001 บาทข้ึนไป 11 13.6 
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ตารางท่ี 1:  แสดงจำนวน  ร้อยละ   ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
ตำแหน่งงาน    
 ข้าราชการ 43 53.1 
 พนักงานราชการ 3 3.7 
 พนักงานกระทรวง 29 35.8 
 ลูกจ้างประจำ 2 2.5 
 ลูกจ้างชั่วคราว 4 4.9 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   

 สายวิชาการและทั่วไป  51 62.96 
   -ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน 11 13.6 
   -ระดับชำนาญการ / ชำนาญงาน 12 14.8 
   -ระดับปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน 28 34.6 
 สายสนับสนุน 30 37.0 
 รวมผู้ตอบแบบสอบถาม 81 100 

 บุคลากรของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.2 และเพศชายจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 มีสถานภาพโสดจำนวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 ส่วนมาก            
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือระดับการศึกษาต่ำ
กว่าปริญญาตรี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001-20,000 บาท
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–30,000 บาท จำนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จำนวน 46 คน คิดเป็น                  
ร้อยละ 53.1 รองลงมาคือตำแหน่งพนักงานกระทรวง จำนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 35.8  และส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานสายวิชาการและทั่วไป จำนวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 62.96    

ตารางที่ 2: แสดงค่าต่ำสุด (Min) ค่าสูงสุ(Max) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation; SD) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม Min Max Mean SD 
อายุ 22 59 38.09 10.449 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 38 12.91 10.588 
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 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี  มีอายุเฉลี่ยอยู่
ที่ 38.09 ปี โดยมีอายุต่ำสุดอยู่ที่ 22 ปี และอายุสูงสุดอยู่ที่ 59 ปี มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ที่  
12.91 ป ีโดยมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่ำสุดที่ 1 ปี และสูงสุดที่ 38 ปี 

6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร 6 ด้านได้แก่ 
 ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐานในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับชื่น
ชม ด้านการสนับสนุน ด้านความผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descritive 
statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ดังนี้ 

ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร             
ในภาพรวม     

บรรยากาศองค์กร ค่าเฉลี่ย            
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

การแปลผล 

1.ด้านโครงสร้างองค์กร 3.51 0.662 เห็นด้วยมาก 
2.ด้านมาตรฐานในการทำงาน    3.49 0.673 เห็นด้วยมาก 
3.ด้านความรับผิดชอบ    4.09 0.641 เห็นด้วยมาก 
4.ด้านการยอมรับ ชื่นชม    3.44 0.814 เห็นด้วยมาก 
5.ด้านการสนับสนุน   3.52 0.714 เห็นด้วยมาก 
6.ด้านความผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร 3.70 0.750 เห็นด้วยมาก 
ภาพรวม 3.64 0.608 เห็นด้วยมาก 

 ผลการศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean=3.64) และ
แยกรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้งหมดโดยอันดับแรกคือ ด้านความรับผิดชอบ (Mean=4.09) 
รองลงมาคือด้านความผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร  (Mean=3.70)  และด้านการสนับสนุน  
(Mean=3.52) ตามลำดับ 
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 6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

ตารางที่ 4: แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; SD) เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ค่าเฉลี่ย            
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

การแปลผล 

1. ด้านคุณภาพงาน 3.82 0.592 เห็นด้วยมาก 
2. ด้านปริมาณงาน 3.58 0.583 เห็นด้วยมาก 
3. ด้านเวลา 3.93 0.651 เห็นด้วยมาก 
4. ด้านความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 3.97 0.637 เห็นด้วยมาก 
ภาพรวม 3.83 0.519 เห็นด้วยมาก 

 ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean=3.83) และแยกรายด้านมีระดับเห็นด้วยมากทั้งหมด โดยระดับเห็นด้วยมากที่
ค ่าเฉลี ่ยส ูงที ่ส ุดคือ ความคุ ้มค่าของการใช้ทรัพยากร (Mean=3.97) รองลงมาคือ ด้านเวลา 
(Mean=3.93) ตามลำดับ 

 6.4 ผลการทดสอบสมติฐาน 

 โดยหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Prodduct Moment Correlation 
Coefficient: r) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตารางท่ี 5:  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

บรรยากาศองค์การ ภาพรวมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติงาน 

ระดับความ    
สัมพันธ์ 

ภาพรวม 
บรรยากาศองค์การ 

Pearson Correlation(r) 0.736** ระดับสูง 
Sig. (2-tailed) 0.000 

1.ด้านโครงสร้างองค์การ Pearson Correlation(r) 0.500** ระดับปานกลาง 
Sig. (2-tailed) 0.000 

2.ด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

Pearson Correlation(r) 0.568** ระดับปานกลาง 
Sig. (2-tailed) 0.000 
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ตารางท่ี 5:  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

บรรยากาศองค์การ ภาพรวมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติงาน 

ระดับความ    
สัมพันธ์ 

3.ด้านความรับผิดชอบ Pearson Correlation(r) 0.719** ระดับสูง 
Sig. (2-tailed) 0.000 

4.ด้านการยอมรับ ชื่นชม Pearson Correlation(r) 0.583** ระดับปานกลาง 
Sig. (2-tailed) 0.000 

5.ด้านการสนับสนุน Pearson Correlation(r) 0.656** ระดับสูง 
Sig. (2-tailed) 0.000 

6.ด้านความผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์การ  Pearson 
Correlation(r) 

0.754** 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  **. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed).   

 ผลการศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงาน
ของบุคลากรและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01                   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (r =0.736) แยกตามรายด้านของบรรยากาศองค์การพบว่า ด้านความ
ผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กรมีความสัมพันธ์สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรอยู่
ในระดับสูง (r =0.754) รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบอยู ่ในระดับสูง  (r =0.719) และด้าน                  
การสนับสนุนในระดับสูง ( r=0.656) ตามลำดับ   

7. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาสรุปอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 7.1 ข้อมูลส่วนบุคลของบุคลากรของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 81 คน  
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.2 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58                         
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท                
คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 53.1 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นสายวิชาการและทั่วไป                 
คิดเป็นร้อยละ 62.96 มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 38.09 ปี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.91 ปี    

 7.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
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รองลงมาคือด้านความผูกพันและรับผิดชอบต่อองค์กร และด้านการสนับสนุน ตามลำดับ สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ นิคม เจ ียรจินดา (2559) ที ่ศ ึกษาว ิจ ัยเร ื ่องบรรยากาศองค์การกับประสิทธ ิผล                            
ในการปฏิบัติงานของบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยส์ จำกัด พบว่าบรรยากาศในองค์การในภาพรวม              
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และรายด้านพบว่าด้านการชื่นชมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบในการทำงาน และด้านมาตรฐานการทำงาน  ตามลำดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง (2559) ที ่ได้ศึกษาวิจัยเรื ่องบรรยากาศองค์กรที ่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ พบว่าบรรยากาศองค์กร    
ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่าด้านโครงสร้างองค์กรค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบในการทำงาน และด้านมาตรฐานการทำงาน ตามลำดับ   

 7.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
พบว่ามีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความคุ ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ ด้านเวลา (รวดเร็วทันเวลา) ตามลำดับ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่กาฬสินธุ์โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ด้านคุณภาพงาน ตามลำดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จอมทองจังหวัดเชียงใหม่  โดย
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรวดเร็ว                    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านคุณภาพงาน ตามลำดับ 

 7.4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บรรยากาศองค์การกับประสิทธิในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนี้ 

   สมมต ิฐานที่  1 บรรยากาศองค ์กร  (ภาพรวม) ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับประส ิทธ ิภาพ                       
ในการปฏิบัติงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

 สมมติฐานที่ 2  บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ                
ในการปฏิบัติงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

 สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองค์กรด้านมาตรฐานในการทำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

 สมมติฐานที่ 4 บรรยากาศองค์กรด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ                 
ในการปฏิบัติงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
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 สมมติฐานที่  5 บรรยากาศองค์กรด้านการยอมรับมีความสัมพันธ ์ก ับประสิทธ ิภาพ                  
ในการปฏิบัติงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

     สมมติฐานที่ 6 บรรยากาศองค์กรด้านการสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิ ภาพ                  
ในการปฏิบัติงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

  สมมติฐานที่ 7 บรรยากาศองค์กรด้านความผูกพันและรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง (2559) ได้ศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์กร             
ที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพากรพื้นที ่กาฬสินธุ ์ที ่พบว่า
บรรยากาศองค์กรแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. ข้อเสนอแนะ 

    8.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการศึกษาไปใช้ 

 การศึกษาครั้งนี้  ผู ้บริหารสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาบรรยากาศองค์การให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี ้ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับบรรยากาศองค์การ
ในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านโครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับชื่นชม  
เนื่องจากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับชื ่นชม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู ่ใน
ระดับกลาง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1) ควรให้ความสำคัญโครงสร้างองค์การ เนื่องจากเก่ียวข้องโดยตรงกับบุคลากรเพราะจะเป็น
การกำหนดตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบในงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในงานมีส่วนร่วมใน
การกำหนดโครงสร้าง เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานจะพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง
เช่น บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานบางช่วงเวลา หรือบุคลากรบางตำแหน่งต้องปฏิบัติงานหลาย
อย่างทำให้งานไม่สำเร็จตามกำหนดเวลา หรือการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอำนาจในการในการปฏิบัติงาน
ต้องรอการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  ควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการจัดโครงสร้างองค์การให้ชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

  2) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและควรจัดทำเครื่องมือในประเมินวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลให้ชัดเจน  
และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความเชื่อม่ันในการวัดผลการปฏิบัติงาน 



ณัฏฐ์ฤทัย ไพโรจน ์

 
263 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

  3) ด้านการยอมรับชื่นชม หน่วยงานควรให้ความสำคัญและสร้างระบบการพิจารณาความดี  
ความชอบที่เป็นธรรมตามหลักความสามารถ เพื่อให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงาน
สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

     1) การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวดังนั้นเพื่อให้การศึกษาใน
ครั้งต่อไปสมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรใช้เทคนิคหรือเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น  

     2) การศึกษาในครั้งนี้ ยังไม่ได้นำมูลส่วนบุคคลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ            
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปสมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรนำมูลส่วนบุคคลมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
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ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมโรงแรม 
ระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยา 

 

 

ณัฏฐพัชร กมลพลพัตร* 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อแสดงถึงความผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  COVID-19                  
ที่ส่งผลต่อโรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยาซึ่งถือเป็นโรงแรมในระดับ 3 – 4 ดาวที่ได้รับความ
นิยมอย่างมากในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการให้บริการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคาที่            
ไม่สูงมากและเหมาะสมกับคุณภาพของห้องพักแต่จากการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ COVID-19 หลายประเทศทั่วโลกสั่งห้ามประชากรของตนเองเดินทางข้ามประเทศ ห้าม
เดินทางออกนอกสถานที่ในประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้อุตสาหกรรมการโรงแรมท่ียึดโยง
รายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นหลักได้รับผลกระทบเป็นอุตสาหกรรมแรกเพราะผู้คนไม่สามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ หลายโรงแรมในระดับ Budget Hotel จำเป็นต้องกิจการชั่วคราวบางรายก็ถึงขั้นต้องปิด
กิจการถาวรเพราะขาดรายได้ในการดำเนินงาน (Operating Income) จนส่งผลต่อกระแสเงินสด                   
(Cash Flow) ของโรงแรม ในส่วนของประเทศไทยหลังเกิดการระบาดของ COVID-19 ทำให้รัฐบาล
ประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการแผ่นดินในถานการณ์ฉุกเฉินที ่มาพร้อมมาตรการ Lockdown                    
ห้ามประชาชนเดินทางออกจากบ้านหรือเดินทางข้ามภูมิลำเนาตามระยะเวลาที่กำหนดอุตสาหกรรมการ
โรงแรมจึงได้รับผลกระทบทันทีเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในโรงแรม 

 การวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรการต่าง ๆ ที่แต่ละโรงแรมนำมาใช้บริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
(Crisis Management) ในระหว่างที่โรงแรมไม่มีรายได้แต่ยังมีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนการ
ปรับตัวเพื่อหาช่องทางการสร้างรายได้ในทางอื่นนอกเหนือจากการพึ่งพานักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากทางภาครัฐที่ออกมาเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลการศึกษา    

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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ทำให้เห็นถึงวิธีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดจนผ่านวิกฤตไปได้
และเห็นถึงข้อจำกัดบางประการที่นโยบายบรรเทาผลกระทบของรัฐไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้
เพราะติดข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เอ้ือต่อสถานการณ์ของธุรกิจในภาวะปกติไม่ใช่ใน
ภาวะวิกฤตทำให้ความช่วยเหลือของภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำค ัญ: การบร ิหารจ ัดการโรงแรมในภาวะว ิกฤต COVID-19  ผลกระทบจาก COVID-19                  
Budget Hotel ผลกระทบจาก COVID-19 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็นแหล่งรายได้หลักอีกอุตสาหกรรมหนึ่งของ
ประเทศไทยด้วยความเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ อาหารการกินที่หลากหลายและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยทำให้ประเทศไทยเป็นอีก
หนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที ่ยวที ่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที ่ยวทั ่วโลกโดยในปี  2562                    
มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยกว่า  39.7 ล้านคนสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวมากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท (จำนวนและรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติ กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา, 2559– 2562) ด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำความเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยในระดับโลก อาท ิมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa On 
Arrival ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่กำหนดไว้ เช่น จีน สหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลให้ภาพรวม
ของธุรกิจโรงแรมในปี 2562 ขยายตัวได้เล็กน้อย 

 สถานการณ์ในอุตสาหกรรมโรงแรมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง  Supply Chain ที่สำคัญของภาคการ
ท่องเที่ยวในปี 2562 มีการลงทุนโครงการโรงแรมในย่านการท่องเที่ยวที่สำคัญตามเมืองหลักต่าง  ๆ 
เช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา หัวหิน ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี เพื่อเพิ่ม Supply ด้านจำนวนห้องพักให้
สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปีโดยในเดือนกันยายน ปี 2562 มีจำนวน
ห้องพักทั้งสิ้น 757,103 ห้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2561 ผู้ประกอบการโรงแรมนิยมลงทุนใน
โรงแรมระดับ 3-4 ดาวมากขึ้นซึ่งจำนวนภูมิภาคที่มีห้องพักสูงสุด 3 อันดับได้แก่ ภาคใต้ จำนวน 
243,680 ห้อง ภาคตะวันออก จำนวน 127,051 ห้องและภาคเหนือ จำนวน 109,459 ห้องและ
ภูมิภาคที่มีการขยายตัวของห้องพักสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ภาคตะวันตก อัตราการขยายตัว                  
13.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราการขยายตัว 9.4 และภาคกลาง อัตราการขยายตัว 6.2            
(สิริทิพย์ ฉลอง, 2562) สำหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่อัตราร้อยละ 71.1 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 เป็นผลมาจากการจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้น
แต่จำนวนนักท่องเที่ยวมีการขยายตัวที่ชะลอลง 

 เมืองพัทยาถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในแต่ละปีเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจำนวนมากทำให้เกิดการ



ณัฏฐพัชร  กมลพลพัตร 
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ลงทุนในโครงการโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาวจนถึงระดับ 3 ดาวอย่างต่อเนื่องด้วยการมองเห็นโอกาส      
ในตลาดการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษในจังหวัดชลบุรีเมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ   
ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาทำให้จังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกมีอัตราการ
เติบโตสูงขึ ้นตามไปด้วยโดยรายได้นักท่องเที ่ยวในปี  2562 ช่วงระหว่าเดือน มกราคม-กันยายน                  
ภาคตะวันออกมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 153,847 ล้านบาทเติบโตขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (YOY) ในส่วนของรายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาคตะวันออก            
มีมูลค่า 498,322 ล้านบาท เติบโต 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (YOY) ซึ่งใน                  
ปี 2562 นี้รายได้จากนักท่องเที่ยวขยายตัวทั่วทุกภูมิภาค (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) 
สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมโรงแรมใน ปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวสูงกว่าปี  2562 
เล็กน้อย สอดรับการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2563 ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 41.8 ล้านคน ประมาณการรายได้                
2.2 ล้านล้านบาท เพิ ่มขึ ้น 8.0% และนักท่องเที ่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที ่ยว 187 ล้านคน–ครั้ง 
ประมาณการรายได้ 1.2 ล้านล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มจะสร้างรายได้รวม 3.4 ล้านล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 8.0% เมื่อเทียบกับปี 2563 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) นอกจากนี้ยังมี
การคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนห้องพักในระบบเพิ่มขึ้นจาก 757,500 ห้องในปี 2562 เป็น 784,770 
ห้องพักในปี 2563 (ศูนย์วิจัยการท่องเที ่ยวและประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน , 2562)            
แต่ทุกอย่างต้องกลับมาสู่ขั้นตอนการปรับแผนการณ์ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนเพิ่มจำนวนห้องพัก 
การปรับประมาณการณ์เป้าหมายจำนวนนักท่องเที ่ยวและการปรับประมาณการรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 

    เช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการค้นพบในเดือนธันวาคม 2562 ในนครอู ่ ฮ่ัน                   
เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และเริ่มมีการระบาดไปทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก              
ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 
2563 และประกาศให้เป็น โรคระบาดทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ไวรัสชนิดนี้มีการแพร่เชื้อระหว่าง
คนในลักษณะเดียวกับ ไข้หวัดใหญ่โดยผ่านการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอ สำหรับระยะ
ระหว่างการสัมผัสเชื้อและมีอาการโดยทั่วไปแล้วอยู่ที่  5 วัน แต่มีช่วงอยู่ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการ             
ที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจลำบาก ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึงปอดบวม และกลุ่มอาการ
หายใจลำบากเฉียบพลัน โดยยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับอนุญาตหรือยาต้านไวรัสจำเพาะ แต่กำลังมีการวิจัย                 
เพื่อค้นหาวัคซีนและวิธีการรักษาโดยตรงอยู่  การรักษาที่สามารถทำได้ในขณะนี้คือการรักษาตาม
อาการและแบบประคับประคอง  

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ส่งผลต่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สาเหตุเนื่องจากมาตรการของรัฐที่ต้อง
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ตลอดจนความวิตกกังวลของ
ประชาชนทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมเข้าสู่ภาวะชะงักงันและได้รั บผลกระทบ
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม  

 โดยเฉพาะเมืองปกครองพิเศษ เมืองพัทยา ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
เดินทางมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้  ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมในเขตเมืองพัทยา ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และรายได้ที่
ลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหลายแห่งต้องเลิกจ้างพนักงาน ลดเงินเดือนหรือตัดสินใจ
ปิดกิจการแต่ยังมีผู ้ประกอบการบางส่วนที ่ปรับตัวรับวิกฤติด้วยการวางแผนการหารายได้ด้วย  
Business Model ใหม่ เช่น การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรร้านอาหารกับผู ้ให้บริการ Food Delivery              
เปิดให้ผู้คนทั่วไปได้สั่งอาหารของโรงแรมผ่าน Application ของ Food Delivery ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอีก 
Model ธุรกิจที่ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow) ให้กับโรงแรมและสามารถ
งานวิจัยฉบับนี้เป็นไปเพื่อการศึกษาถึงผลกระทบด้านรายได้ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
โรงแรมในเขตเมืองพัทยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และนำสิ ่งที ่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางวางมาตรการในการบริหารจัดการด้านรายได้                     
ของโรงแรมในช่วงวิกฤตรวมทั้งนำเสนอสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
เพ่ือให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง   

 คำถามของการวิจัย 

 1. ข้อจำกัดของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 หรือโควิด 19 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในด้านใดบ้าง? 

 2. ผู้ประกอบการโรงแรมมีแนวทางในการบริหารจัดการโรงแรมในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวจาก
ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 อย่างไรบ้าง? 

 3. มาตรการเยียวยาผลกระทบจากทางภาครัฐช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 
ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมได้มากน้อยเพียงใด? 

 วัตถุประสงค์การวิจัย   

 1. เพ่ือศึกษาถึงวิธีการบริหารจัดการโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 2. เพ่ือศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการให้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ 
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 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.1 ขอบเขตด้านประเภทของโรงแรม 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ ของ
โรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อรายได้และส่งผลต่อลูกจ้างของโรงแรม 

 1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา จะมุ่งเน้นประเด็นในการศึกษาดังนี้ 

  1.2.1 อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ของแขกในโรงแรม 

  1.2.2 รายได้ค่าห้องพัก (Room Revenue) รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (Food & 
Beverage Revenue) ของโรงแรม 

  1.2.3 จำนวนพนักงานที่ถูกขอความร่วมมือให้ทำการลาโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave 
without pay) หรือถูกเลิกจ้าง 

  1.2.4 รูปแบบการบริหารโรงแรมหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐ 

 1.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยาที่มีอายุตั้งแต่       
25–70 ปี บริบูรณ์  

 1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ระยะเวลาท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยเป ็นการเก ็บข ้อม ูลด ้านต ัวเลขด ้านรายได ้ของโรงแรม                              
ในเดือนมกราคม-เดือนตุลาคม ของปี 2562 และ 2563 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบด้านรายได้ของ
โรงแรมก่อนและหลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In Deep Interview) โดยใช้คำถามแบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview) สัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมระดับ Budget Hotel เพื่อทราบถึงรายละเอียด
ผลกระทบในมุมของผู้ประกอบการและสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารโรงแรมระดับ Budget Hotel เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดลผกระทบในมุมของพนักงานโรงแรม 

 

 



 
 270  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้วางแผนธุกิจเพื่อบริหารจัดการโรงแรมในช่วงวิกฤติที่อาจ
เกิดข้ึนกับโรงแรมอีกครั้งในอนาคต 

 2. นำข้อมูลที่ได้เสนอต่อหน่วยงานรัฐเพ่ือเป็นแนวทางในการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรมในช่วงวิกฤตในอนาคต 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. COVID-19 (Coronavirus Disease Starting in 2019) หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี 
2019 (WHO, 2020) หมายถึง โรคติดต่อที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจซึ่ง
ถูกจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งในโรคระบาดที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติในระดับ Pandemic หรือ           
การระบาดใหญ่ที่ติดต่อระหว่างคนสู่คนที่ระบาดไปทั่วโลก (WHO, 2020)  

 2. บัดเจ็ทโฮเทล (Budget Hotel) หมายถึง โรงแรมราคาประหยัดบางแห่งเร ียกเป็น 
Standard Hotel หรือ Economy Hotel ห้องพักและบริการอยู ่ในระดับมาตรฐาน (มณฑกานติ , 
2560) อาจมีหรือไม่มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม 

 3. ผู้ประกอบการโรงแรม หมายถึง เจ้าของโรงแรม (Owner) ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจในการดำเนินกิจการของโรงแรมและมีโรงแรมของตนเองเปิดดำเนินการอยู่ในเขตเมือง
พัทยา 

 4. ฝ่ายบริหารโรงแรม หมายถึง ผู้ทำหน้าที่แทนผู้ประกอบการโรงแรมในการตัดสินใจและ         
การบริหารงานโรงแรมในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director), ผู้จัดการทั่วไป (General 
Manager), ผู ้ช่วยผู ้จัดการทั ่วไป (Resident Manager), ผู ้จัดการโรงแรม (Hotel Manager) และ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager), หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก (Room Division 
Manager/Director of Room)  

 5. พนักงาน หมายถึง ลูกจ้างประจำของโรงแรมที่มีการจ้างงานและขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
ประกันสังคม 

 6. มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐ หมายถึง มาตรการที่ภาครัฐประกาศใช้เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบกิจการโรงแรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง (ผู้ประกอบการโรงแรม) และ
ลูกจ้าง (พนักงานโรงแรม)  

 7. แขกผู ้เข้าพัก ( In House Guest) หมายถึง แขกที ่เข้าพักค้างคืนตั ้งแต่ 1 คืนขึ ้นไป                   
กับทางโรงแรม 



ณัฏฐพัชร  กมลพลพัตร 

 
271 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

 8. อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) หมายถึง เปอร์เซ็นต์การเข้าพักของแขกในโรงแรม 
ณ วันนั้น 

 9. อัตราค่าห้องพัก (Daily Selling Rate) หมายถึง ราคาขายห้องพักที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
แต่ละช่วงเวลา 

 10. อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (Average Room Rate = ARR) หมายถึง ราคาขายห้องพักเฉลี่ย
ต่อคืนซึ่งผันแปรไปตามรายได้ค่าห้องพักและจำนวนห้องพักท่ีขายได้ต่อวัน 

 11. ผู้ให้บริการรับห้องพักผ่านระบบออนไลน์ หรือ Online Travel Agency (OTA) หมายถึง 
ผู้ให้บริการรับจองห้องพักของโรงแรมในรูปแบบ Website และ Application ซึ่งโรงแรมอนุญาตให้จัด
จำหน่ายห้องพักของโรงแรมผ่านช่องทางเหล่านั้นได้ 

 โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งมีชื่อทางการว่า SARS-CoV-2  ทำให้เกิด ไข้ ไอ และอาจมีปอดอักเสบ เริ่มพบ
ผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั ่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์              
ภาคกลางของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ได้รวดเร็ว การดูแล
รักษาเป็นไปอย่างฉุกเฉิน มีคนป่วยหนักและตายมากเกินที่ควรจะเป็น จนประเทศจีนต้องปิดเมือง และ
ปิดประเทศต่อมา ขณะนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได้จนแทบจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่โดยธรรมชาติ
แล้วจะยังมีผู้ที่มีเชื้ออยู่ ผู้ป่วยรายแรกที่รับการรักษาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นคน
จีนที่รับเชื้อจากการระบาดในประเทศจีนและได้เดินทางมาประเทศไทย หลังจากนั้นมีผู้ป่วยอีกหลายราย
ที่มาจากประเทศอื่น ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทยรายแรก มีการรายงานเมื่อ 31 มกราคม 2563  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้มีการแพร่ระบาด
ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 19 เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงเวลาของการติดเชื้อได้นานกว่า 14 วัน 
การระบาดจึงกว้างขวางและควบคุมยาก  ทำให้เกิดความวิตกกังวลและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ
ประชากรทั่วโลก ทั้งยังมีจำนวนของผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา 
(กรมควบคุมโรค, 2563: สถานการณ์ภาพรวมทั่วโลก; hfocus, 2563: องค์การอนามัยโลกประกาศ               
โควิด-19 เข้าสู่ภาวะระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้ว; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563: การระบาดทั่วของไวรัส              
โคโรนา พ.ศ.2562–2563; นลินนาส คุณคล้ายและคณะ, 2563: Interim Resuscitation Guidance for 
Healthcare Providers during COVID-19 Outbreak) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization, WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ”  
(Public Health Emergency of International Concern หร ือ PHEIC) เป ็นการระบาดใหญ ่และ
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 และต่อมา
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ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร              
(คราวที่ 1) ออกไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ           
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับ  ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
ดำเนินการและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม 
ซึ่งขยายวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศ(กรมสุขภาพจิต, 
2563: ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่ WHO เพิ่งประกาศ คืออะไร สำคัญอย่างไร;  
ryt9.com,2563: การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร) 

 เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน
และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ ทำให้มีประชากรแฝ ง  
เดินทางเข้า-ออก ในจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมาก เกิดภาวะเสี่ยงต่อการพบผู้ติดเชื้อจาก COVID-19 
เป็นจำนวนมากเพ่ิมขึ้นทุกวัน  โดยสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ประชาชนมีการติดเชื้อจาก COVID-19 มาจาก
พฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่ มีการระบาดของ 
COVID-19 ไม่ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือเมื่อ
หยิบจับสิ่งของต่างๆ เวลาไอ จาม ไม่ใช้ผ้า หรือทิชชูปิดปาก ปิดจมูก การใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 
(เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) การรวมกลุ่มเพ่ือนสนิทร่วมวงสังสรรค์ ดื่มสุราแก้วเดียวกัน สูบ
บุหรี่มวนเดียวกัน การรับประทานอาหารสำรับเดียวกัน ไม่ใช้ช้อนส่วนตัว และใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับ
ผู้ป่วยในห้องแอร์ที่ปิดมิดชิด และเข้าไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ สนามมวย 
สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ และที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนแออัด ฯลฯ ทำให้มียอดผู้ติดเชื ้อใน
จังหวัดชลบุรี ยอดติดเชื้อสะสมคงที่ที่ 87 ราย หายป่วย 85 ราย ตาย2 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ 159 
วันต่อเนื่อง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2563: รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชลบุรี;  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2563 : สาเหตุของการแพร่กระจายเช ื ้อ COVID-19                      
อย่างรวดเร็ว)   

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน              
การแพร่เชื ้อ และลดผลกระทบของการระบาด ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ การปิดสถาน
ประกอบการทำให้แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง คนตกงาน ภาคสังคม การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปตาม
มาตรการทางสังคมของภาครัฐ ภาคประชาชนไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย เกิดความวิตก
กังวล ทำให้ผู ้ว ิจัยเกิดคำถามในการวิจัยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019                   
ในจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร กฎหมายและมาตรการป้องกันในการเฝ้าระวังภัยวิฤตโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ในจังหวัดชลบุรี มีอะไรบ้าง อย่างไร ผลกระทบต่อพฤติกรรมสังคม New Normal ในจังหวัด
ชลบุรี เป็นอย่างไร 
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2. แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทนี้จะเป็นการรวบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกียวข้องกับการบริหารจัดการสภาวะ
วิกฤตและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การซึ่งทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสืบค้น
จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือนำมากำหนดกรอบในการวิจัยซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหา
บทนี้ออกได้เป็น  
 2.1 แนวคิดกลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤต  
 2.2 ทฤษฏีการบริหารจัดการแนวใหม่ (POCCC) 
 2.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงแรมระดับ Budget Hotel 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 2.1 แนวคิดกลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤต 

 ซิคิช (Sikich, 1996) ให้ความหมายของ “สภาวะวิกฤต” หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย                  
ไม่คาดคิดล่วงหน้าและส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อองค์การ เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตทางการเงิน      
ความวุ่นวายทางการเมือง กฎระเบียบที่เข้มงวด นอกจากนี้ บูท (Booth, 1993: 86) ให้ความหมาย
ของวิกฤตการณ์ว่าเป็นสถานการณ์ที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มองค์การเผชิญอยู่และไม่สามารถจัดการหรือ
ดำเนินการได้ในกระบวนการทำงานปกติ เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลลบและสร้างแรงกดดันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 

 ไพโรจน์ (2546, 13) อธิบายว่า เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะเกิดความตื่น
ตระหนกแม้จะมีมาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขอยู่แล้วก็ตามนั่นถือเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของ
วิกฤตที่เป็นภัยคุกคามแต่ภายหลังจากที่ทุกคนหายจากการตื่นตระหนกทุกคนจะเสนอมาตรการ
เชิงกลุยทธ์ที ่แก้ไขปัญหาได้จริง (Siege strategy) โดยการเสนอมาตรการเพื่อความอยู ่รอด เช่น              
การปรับลดหรือยกเลิกหน่วยงานและกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลง ปรับลดพนักงานหรือการสนับสนุน
หน่วยงานในการปกป้องดูแลวิกฤตการณ์ที่ยังเกิดขึ้น 

  สแลทเทอร์ (Slatter, 1984) เสนอตัวแบบเงื ่อนไขของการเกิดวิกฤตการณ์ที ่ซึ ่งมีความ                 
โน้มเอียงในการเกิดวิกฤตการณ์ (Propensity for crisis) สัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกและภายในและ
ส่งผลต่อวิกฤตในองค์การซึ่งมีตัวแปร 3 กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับวิกฤตขององค์การคือ 

 1. คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Characteristics) คือการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตลาดผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและ
นำไปสู่ความสูญเสีย 



 
 274  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

 2. คุณลักษณะด้านการจัดการ (Managerial Characteristics) คือ คุณสมบัติของบุคคล 
ความสามารถของผู้บริหาร ลักษณะของผู้นำเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเรื่องคุณภาพการตัดสินใจและ
ความสามารถขององค์การในการจัดการกับปัญหาวิกฤต 

 3. คุณลักษณะด้านองค์การ (Organizational Characteristics) เกี ่ยวข้องกับขนาด
ทรัพยากร โครงสร้าง การวางแผนและระเบียบวิธีในการควบคุมการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการจัดการ
ในองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 ตัวแบบเงื่อนไขการเกิดวิกฤตการณ์ (Crisis Susceptibility Model) 
ที่มา: Slatter, 1984 อ้างใน Booth (1993 : 93), ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2546: 17) 

 อธิบายได้ถึงความสัมพันธ์กันระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
ต่อการเกิดสภาวะวิกฤตซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมและบริหารจัดการให้อยู่บนพื้นฐานของเหตุ
และผลก่อนการหาแนวทางในการบริหารจัดการองค์การในสภาวะวิกฤต โดยวิธีการในการแก้ไข
สภาวะวิกฤตต้องพิจารณาจากปัจจัยทั้งในและนอกองค์การเพื่อนำมากำหนดแผนการบริหารจัดการที่
ดีที่สุดผู้บริหารองค์การจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ก่อนทำการตัดสินใจเลือกใช้แนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 สรุป สภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดล่วงหน้าซึ่งเกิดจากการกระทำ
ขององค์การเองโดยผู้บริหาร ระบบหรือบุคคลากรขององค์การหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สาธารณสุข หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความอยู่รอดขององค์การซึ่งโครงสร้างและลักษณะการบริหารจัดการในยามปกติไม่สามารถใช้บริหาร
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จัดการในขณะที ่เก ิดสภาวะวิกฤตได้ซึ ่งจำเป็นที ่จะต้องใช้บ ุคคลากรหรือทรัพยากรพร้อมกับ
งบประมาณที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะในการเข้ามาบริหารจัดการให้องค์การ
สามารถผ่านพ้นสภาวะวิกฤตนี้ได้ 

 2.2 ทฤษฏีการจัดการแนวใหม่ (POCCC)  

 อองรี ฟาโยล์ (Henry Fayol : 1841 – 1925) ผู ้ที ่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่ง
ทฤษฎีการจัดการแนวใหม่” โดยการคิดค้นทฤษฏี POCCC ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการบริหาร
จัดการที่ประกอบด้วยหลักการทำงาน 3 ส่วนประกอบด้วย การริเริ่มกำหนดกิจกรรมหลักในองค์กร
ธุรกิจ (Business Activities) หน้าที ่ทางการจัดการ (Management Functions) คุณลักษณะของ
ผู้จัดการและหลักการจัดการ (Principles of Management) ซึ่งเป็นการกำหนดหลักการบริหารให้
ชัดเจน (สาคร, 2560) รายละเอียดของทฤษฏี POCCC ประกอบด้วย 

 1. การวางแผน (Planning)  
 2. การจัดองค์กร (Organizing) 
 3. การบังคับบัญชา (Commanding) 
 4. การประสานงาน (Coordinating) 
 5. การควบคุม (Controlling) 

 เป็นการกล่าวถึงหน้าที่ทางการจัดการ 5 ประการตามหลักแนวคิดการจัดการเชิงบริหาร 
(Administrative Management Approach) หลักการของทฤษฎีนี้เหมาะสมกับการบริหารจัดการ       
ในยุคปัจจุบันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและจัดการภาวะวิกฤตได้ดีเนื่องจาก
สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมีความคล่องตัว POCCC จะครอบคลุมการบริหาร
จัดการตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นคือ การวางแผน (Planning) และการจัดองค์กร (Organizing) ขั้นลงมือปฎิบตัิ
คือ การบังคับบัญชา (Commanding) และ การประสานงาน (Coordinating) และสุดท้ายเป็นการ
ควบคุม (Controlling) อันจะนำไปสู่การประเมินผลและทำการปรับปรุงจุดบกพร่องในแผนงานเพ่ือหา
แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมต่อไป หลักการจัดการ 14 ประการที่สำคัญของอองรี ฟาโยล์ 
(สาคร, 2560) ประกอบด้วย 

 1. การแบ่งงานกันทำ (Division of Work) แบ่งงานกันทำตามความสามารถหรือความ
ชำนาญเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการทำงาน 

 2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibilities) กำหนดให้อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นของคู่กันเมื่อมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจก็จะถูก
มอบหมายควบคูก่ันมาด้วย 
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 3. ระเบียบวินัย (Discipline) ผู้บริหารต้องมีระเบียบวินัยในการทำงาน 

 4. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ควรมีผู ้บังคับบัญชาคนเดียวเพ่ือ
ป้องกันการสับสนในการสั่งการหากมีผู้บังคับบัญชาหลายคนอาจทำให้เกิดความสับสนกับผู้รับคำสั่งได้ 

 5. เอกภาพในแนวทาง (Unity of Direction) ทุกภาคส่วนต้องมีการทำงานและวัตถุประสงค์
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 6. ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Individual to 
General interest) บุคคลากรในองค์กรต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 7. ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) การกำหนดค่าตอบแทนต้องชัดเจนและเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 8. การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization) การกำหนดศูนย์กลางในการใช้อำนาจไว้ที่
ผู้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชาอาจกระจายอำนาจ (Decentralization) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามควร
แก่กรณ ี

 9. การจัดการสายบังคับบัญชา (Scalar Chain) ต้องระบุสายงานบังคับบัญชาในองค์กรให้
ชัดเจนทั้งแนวดิ่งและแนวราบโดยเฉพาะการจัดลำดับสายงานจากผู้บริหารสูงสุดไปถึงพนักงานระดับ
ล่างสุด 

 10. การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Order) การจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องจัดวาง
ให้เป็นระเบียบรวมทั้งการสั ่งการบุคคลากรต้องวางตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับความสามารถ                  
(Put The Right Man On The Right Job)  

 11. ความเสมอภาค (Equity) การสร้างความยุติธรรมในการทำงานเน้นการพิจารณาความดี
ความชอบจากผลงานผู้มีความสำเร็จเหมือนกันต้องได้รับการตอบแทนที่เท่ากัน 

 12. ความมั่นคงในการจ้างงาน (Stability of Tenure) การสร้างความรู้สึกมั่นคงในการ
จ้างงานให้แก่พนักงานเพ่ือให้ไม่รู้สึกหวาดหวั่นต่อความรู้สึกที่อาจถูกเลิกจ้างในเวลาใดก็ได้ 

 13. ความคิดริเริ ่ม (Initiative) การส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กรได้มีความกล้าที่จะแสดง
ความคิดริเริ่มในการทำงาน 

 14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกใน
องค์กร 
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 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงแรม 

    กรณีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 

 ชูศรี เนียรมงคล (2546) ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบกรณีการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)  ต่อธุรกิจโรงแรม เป็นการศึกษาผลกระทบที่เกิด
จากโรคระบาดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวพบว่าผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดซาร์สซึ่งเป็นโรคติดต่อที่
ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับ COVID-19 ผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดจะทำให้
นักท่องเที่ยว  เดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลงและส่งผลให้อัตราการเข้าพักในโรงแรมลดลงด้วย 
กลยุทธ์ส่วนใหญ่ ที่ผู้ประกอบการนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการโรงแรมจากผลกระทบดังกล่าวนี้จะเป็น
การวางแผนกลยุทธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

 1. กลยุทธ์ด้านแรงงาน เป็นการปรับลดการจ้างงานและยกเลิกสัญญาจ้างงานสำหรับพนักงาน
ที่อยู่ในช่วงของการทดลองงาน (Probation) ขอความร่วมมือให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ “ลาไม่รับ
ค่าจ้าง (Leave without pay)”  

 2. กลยุทธด้านการควบคุมต้นทุน เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่าง  ๆ เช่น ค่าน้ำ   
ค่าไฟ ค่าเชื้อเพลิง และปิดการให้บริการในบางชั้นของโรงแรม 

 3. การส่งเสริมการขาย ใช้การจัดส่วนลดห้องพักลงประมาณ 15-20% และมีการสมนาคุณ 
Upgrade ห้องพักและมอบสิทธิพิเศษในการรับประทานอาหารเช้าฟรีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาส
ทางการขาย 

 โดยสรุปแล้วจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของวิกฤตโรคระบาดและ
อุตสาหกรรมการโรงแรมโดยเมื ่อเกิดวิกฤตโรคระบาดในระดับที ่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลก 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวที่สุดและได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจะกังวลในเรื่องสุขภาพอนามัยของตนเองในการที่ต้องไปใช้ชีวิตยังสถานที่ท่องเที ่ยว
เหล่านั้นและแม้ว่าโรคระบาดเหล่านั้นจะมีวิธีการในการป้องกันก็ตามก็ไม่สามารถที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ทันที่ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมแนวทางที่นำมาใช้ในการบริหาร
จัดการโรงแรมในช่วงวิกฤตนี้จะเป็นแนวทางในการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและหันมาสร้างรายได้
จากนักท่องเที่ยวในประเทศแทนโดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายในลักษณะของการลดราคาและการ
เพ่ิมมูลค่าโดยการมอบสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ให้กับแขกผู้เข้าพัก 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่: 2.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจาก
ภาครัฐ 

• มาตรการสินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการโรงแรม 

• มาตรการลดหย่อนเงินสมทบ
ประกันสังคม 

• มาตรการขยายเวลาชำระค่า
ไฟฟ้าค่าน้ำประปา 

• มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างใน
ธุรกิจโรงแรม 

• โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  

ข้อจำกัดของนักท่องเที่ยว 

• ถูกสั่งห้ามเดินทางจากมาตรการ 
Lockdown 

• ความกังวลในการตดิเช้ือ 
COVID-19 

• งบประมาณในการท่องเที่ยว 
 

ผลกระทบด้านรายได้และ
ด้านแรงงาน 

ที่เกิดขึ้นกับโรงแรม 

การบริหารจัดการ
โรงแรม 

ในภาวะวิกฤต 
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3. ระเบียบ วิธีวิจัย 
 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจาก COVID-19 ต่อโรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยา       
ที ่ได ้ร ับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็น
การศึกษาข้อจำกัดของนักท่องเที่ยวที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้และ
มาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งส่งผลด้าน
รายได้และด้านแรงงานกับโรงแรม โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ 
3.6 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

 3.1 การกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) จากผู ้ประกอบการโรงแรมและผู ้บริหารโรงแรมระดับ  Budget Hotel ในเมืองพัทยา
จำนวน 2 โรงแรม คือ โรงแรม The Corner Lodge Pattaya และ โรงแรม Hotel Vista Pattaya ซ่ึง
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และได้ทำการปรับแผนการบริหารโรงแรมหลังจากได้รับผลกระทบ
ด้านรายได้และด้านแรงงาน 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ หนังสือ เอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องทางอินเตอร์เน็ต 

 3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยจะกำหนดเป็น 2 กลุ่มโดยจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างดังนี ้

กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีสถานะเป็นเจ้าของ
กิจการ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรม Budget Hotel ในเมืองพัทยา 

กลุ่มผู้บริหารโรงแรม โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม Budget Hotel ในเมืองพัทยา           
ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการให้บริการโรงแรม 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้คำถาม
ปลายเปิดและเป็นคำถามแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการ
ให้รายละเอียดในการตอบคำถามได้อย่างเต็มที่ สามารถเสนอทรรศนะได้หลากหลายมุมมอง 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลแนะนำเสนอ 

  ผู้วิจัยได้ทำการนำข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างและการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แหล่งข้อมูลที่
สืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ตมาทำการวิเคราะห์ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเป็นการวิเคราะห์ที่
แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ เนื้อหาจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต ก่อนนำมากำหนดเป็นประเด็นย่อยในแต่ละส่วนสำคัญของเนื้อหา จากนั้นเป็นส่วน
ของการสรุปประเด็นทั้งหมดที่เป็นสาระสำคัญหลักของบทวิจัยก่อนทำการเสนอแนะแนวทางโดย
อ้างอิงจากเนื้อหาในงานวิจัย การนำเสนองานวิจัยจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของการบรรยาย  

 3.5 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

  ขั้นตอนแรกเริ่มต้นจากการกำหนดหัวข้องานวิจัยและศึกษาถึงปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรม
ระดับ Budget Hotel ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้และด้านแรงงานจากวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำการ
กำหนดประเด็นที่จะศึกษาและแบ่งหัวข้อที่จะศึกษาโดยเน้นส่วนของผลกระทบด้านการรายได้และด้าน
แรงงานกำหนดประเด็นคำถามที่จะใช้สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคำถามที่สอดคล้องกับประเด็นที่จะ
ศึกษาและเริ่มต้นในการติดต่อเข้าสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริหารของ
โรงแรมในระดับ Budget Hotel พร้อมกับขอรับข้อมูลตัวเลขสถิติต่างๆ ที่แสดงถึงผลกระทบที่โรงแรม
ระดับ Budget Hotel ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายในโรงแรม Budget Hotel ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเปรียบเทียบ
ในช่วงก่อนและหลัง COVID-19 จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์และกำหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่
สำคัญก่อนนำเสนองานวิจัย 

 เป็นการศึกษาผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี เกี ่ยวกับ ด้านการบริโภค ศึกษาผลกระทบจาก ผู้ซื ้อ ผู้ขาย 
นักวิชาการสาธารสุข,ด้านการทำงาน ศึกษาผลกระทบจาก พนักงานบริษัท ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารด้านงานฝ่ายบุคคล,ด้านการสาธารณสุข ศึกษาผลกระทบ
จาก ผู ้รับบริการในโรงพยาบาลรัฐ ผู ้ร ับบริการในโรงพยาบาลเอกชน แพทย์พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข,ด้านการคมนาคมขนส่ง ศึกษาผลกระทบจาก ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางและ
มอเตอร์ไซด์รับจ้างคนขับรถโดยสารประจำทางและมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตำรวจจราจร, ด้าน
การท่องเที่ยว ศึกษาผลกระทบจาก ผู้ใช้บริการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เจ้าของกิจการโรงแรม
เจ้าของกิจการนำเที ่ยว เจ้าหน้าที ่เกี ่ยวกับการท่องเที ่ยว  โดยทำการศึกษาเฉพาะอำเภอเมืองชลบุรี                
จังหวัดชลบุรี เนื่องจากผลการศึกษานำมาพัฒนา ปรับปรุง การทำงานที่มีขอบเขตความรับผิดชอบ
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เกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ตั้งแต่ เดือน มกราคม - กันยายน พ.ศ.2563  ระยะเวลาในการศึกษา 
จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยใช้ เวลาในการวางโครงร่างการ
วิจัย 2 เดือน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 เดือน แปลผลข้อมูล 1 เดือน และสรุปผลข้อมูลจัดทำรายงาน 
1 เดือน 

4. ผลการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยทำการศึกษาเชิงลึกจากข้อมูล
ที ่ได้จากการสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) จากกลุ ่มตัวอย่างที ่เป็นผู ้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต 
COVID-19 และได้ทำการปรับโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานของโรงแรมระดับ Budget Hotel ให้
สามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 มาได้ซึ่งแนวทางทั้งหมดในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำไปอ้างอิงและเป็น
กรณีศึกษาสำหรับโรงแรมระดับ Budget Hotel อื่นๆ ในการวางแผนรับมือกับวิกฤตโรคระบาดที่อาจ
เกิดขึ ้นอีกในอนาคต สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่างหลัก 2 กลุ่ม
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งจะทำให้ได้มุมมองในเชิงผู้ประกอบการธุรกิจและกลุ่มผู้บริหาร
โรงแรมซึ่งจะทำให้ได้มุมมองในส่วนของลูกจ้าง สำหรับผลการศึกษาจะนำเสนอในประเด็นดังนี้ 

4.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรม 
4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม 
4.3 ข้อมูลจากเอกสาร วารสาร และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

โครงการวิจัยผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการสังคมในยุค New Normal หลังการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดชลบุรี เป็นการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจึงสามารถที่จะ
ขยายผลข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ต้องศึกษาแบบเจาะลึก เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักด้าน
การบริโภค ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย นักวิชาการสาธารสุข ในด้านการทำงาน ได้แก่ พนักงานบริษัท ลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชนผู้บริหารด้านงานฝ่ายบุคคล ในด้านการสาธารณสุข 
ได้แก่ ผู ้ร ับบริการในโรงพยาบาลรัฐ ผู ้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน แพทย์พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข ในด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการรถ โดยสารประจำทางและมอเตอร์ไซด์
รับจ้างคนขับรถโดยสารประจำทางและมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตำรวจจราจร และในด้านการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ใช้บริการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เจ้าของกิจการโรงแรมเจ้าของกิจการนำ
เที่ยว เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยได้สร้างเครื่องมือการวิจัย 5 ชุด ตามนิยามศัพท์เฉพาะ เนื่องจาก
ตัวแปรตามที่สนใจศึกษายังไม่มีใครศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่กำหนดประเด็นคำถาม 
หรือรายการคำถามเรียงลำดับไว้แล้วก่อนที่จะสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการบริโภค              
ด้านการทำงาน ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
และปรับแก้ข้อคำถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเรียบเรียง
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ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตำรา ฯลฯ และที่ได้จากการบันทึกเทปการสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการถอดเทปรายละเอียด และสรุปความในเทปแต่ละประเด็นของคำถาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
โดยการจำแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) ในระดับมหภาค ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential - Analysis) และ การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา (เอื้อมพร หลินเจริญ, 
2555:18; สุภางค์ จันทวานิช, 2540: 100)  

4.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรม 

คุณพัชรินทร์ นิ่มจินดา ผู้ประกอบการโรงแรม Budget Hotel ในเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์ว่า 
ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤต COVID-19 โรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยามีรายได้จากการเข้าพัก
ของลูกค้าทั ้งในส่วนของรายได้ค่าห้องพัก (Room Revenue) ค่าอาหารและเครื ่องดื ่ม (Food and 
Beverage Revenue) และรายได้อื ่นๆ ที่ยังไม่หักรายจ่ายเฉลี่ยในปี 2562 นับตั้งแต่เดือนมกราคม - 
ธันวาคม อยู่ที่เดือนละ 1.0 ล้านบาท และเมื่อนำมาหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือกำไรสุทธิต่อเดือนเฉลี่ย                  
5 หมื่นบาท มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เฉลี่ย 90%  

แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยในรูปแบบการแพร่ระบาด
แบบคลัสเตอร์จากการจัดการแข่งขันมวยที่สนามมวยลุมพีนีและมีผู้แพร่เชื้อในรูปแบบ Super Spreader 
หรือผู้ติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้มากกว่า 100 คน (นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรม
ควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข) จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทางภาครัฐเริ่มใช้
มาตรการควบคุมที ่เข้มงวดมากขึ ้นจนนำมาซึ ่งการประกาศพระราชกำหนด การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พรก.ฉุกเฉิน) พร้อมมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถานตามระยะเวลาที่
กำหนด (เคอร์ฟิวส์) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 10) 
ทำให้โรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยาเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้น
โดยสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของโรงแรมในปี 2562 
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ภาพที่ 4.1.1 เปรียบเทียบรายได้ระหว่างปี 2562 / 2563, เดือนมกราคม – ตุลาคม 
ที่มา: โรงแรม Budget Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้ของโรงแรม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเริ่มส่งผลกระทบในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือน มกราคม - 
มีนาคม 2563 โรงแรมยังไม่ได้รับผลกระทบด้านรายได้มากนักเนื่องจากในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่การแพร่
ระบาดอย่างหนักในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ทางหน่วยงานราชการของไทยใช้มาตรการเชิงป้องกันในการ
เฝ้าระวังเป็นพิเศษกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มาจากมณฑลอู่ฮ่ันและนักท่องเที่ยวจีนทั่วไปที่มี
การเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยในขณะนั้น 

สาเหตุที ่โรงแรมยังไม่ได้ร ับผลกระทบในช่วงนี ้เนื ่องจากโรงแรมระดับ  Budget Hotel ใน          
เมืองพัทยาไม่ใช่โรงแรมเป้าหมายของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ              
3-4 ดาวมากกว่าโรงแรมระดับ Budget Hotel เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน  ด้วยเหตุนี้
กลุ่มเป้าหมายหลักของโรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยาจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และสแกนดิเนเวีย เป็นหลัก ทำให้ผลประกอบการของโรงแรมในช่วงระหว่างเดือน        
มกราคม - เดือนมีนาคม 2563 ยังมีแนวโน้มเป็นบวกแต่เริ่มมีการส่งสัญญาณผลกระทบจากจำนวนรายได้
ที่ลดลงจากระดับ 1.25 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2563 ลดลงเหลือ 0.89 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์  
มีรายรับที ่ขาดหายไปจำนวน 0.36 ล ้านบาทหรือลดลงร้อยละ 28.8 เปอร์เซ ็นต์เนื ่องจากวันที่                      
13 มกราคม 2563 ประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยรายแรก (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) และ         
ถัดมาในเดือนมีนาคม 2563 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มการตรวจพบ         
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเกิดความกังวลและตื่นตระหนกในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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ทำให้รายได้ของโรงแรมลดลงเหลือ 0.65 ล้านบาท มีรายรับที่ขาดหายไปจำนวน 0.24 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 27.27 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

ช่วงเวลาที่สถานการณ์ด้านรายได้ของโรงแรมเข้าขั้นวิกฤตที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน 2563 
หลังจากประเทศไทยมีการประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548               
ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 10) นอกเหนือจากการ
ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินแล้ว ผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศไทยยังต้องเผชิญกับข้อกำหนดหนึ่งที่
ตามมานั่นคือการให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถือเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการตาม 
พรก.ฉุกเฉิน โดยดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรคจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการพิจารณา          
ปิดกิจการที่มีลักษณะเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศประเภท
ของกิจการดังกล่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ทางรัฐบาลจัดตั้งขึ้นซึ่งจากประเภทกิจการ
ที่กำหนด “โรงแรม” คือหนึ่งในกิจการที่ต้องปิดดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 (ประกาศ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี, 2 เมษายน 2563) และมีคำสั่งปิดเมืองพัทยาควบคุมการเข้า-ออก
เมืองเพื่อจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดในกรณีตรวจพบการติดเชื้อโดยการป้องกันการกลับถิ่นฐานของผู้คน
ซึ่งอาจส่งผลเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง (ประกาศคำสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที ่13/2563, 7 เมษายน 2563)  

ในช่วงนี ้โรงแรมยังม ีรายได้จากการขายห้องพักและอาหารให้กับน ักท่องเที ่ยวที ่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายของโรงแรม Budget Hotel เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวไม่สามารถเดินทางออก
นอกพื้นที่และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้จากการประกาศมาตรการ Lockdown จากหลาย
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประกาศห้ามอากาศยานเข้าสู่ประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกัน ในส่วนของ
ประเทศไทยเองหลังจากมีการประกาศ Lockdown ประเทศแล้วสำนักงานการบินพลเรือนได้มีประกาศ
ปิดน่านฟ้าห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยเว้นแต่ได้รับอนุญาตออกมาด้วยเช่นกัน (ประกาศ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 3), 15 เมษายน 2563) ทำให้โรงแรมยังมีรายได้เข้ามาแต่เป็นรายได้ที่ลดลงอย่างรุนแรง
โดยในเดือนเมษายน 2563 รายได้ของโรงแรมลดลงเหลือเพียง 40,000 บาทเมื่อเทียบกับรายได้เดือน
มีนาคม 2563 มีรายรับที่ขาดหายไปจำนวนถึง   0.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 92.30 เปอร์เซ็นต์  

ต่อมาในวันที ่5 พฤษภาคม 2563 เมืองพัทยามีประกาศคลายมาตรการ Lockdown และยกเลิก
ด่านตรวจการเข้า-ออกพื้นที่เมืองพัทยาที่ได้จัดทำขึ้นในเดือนเมษายน 2563 หลังมาตรการ ปิดเมือง               
ทำให้นักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาได้ ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่
ตกค้างในช่วงปิดเมืองก็สามารถเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่นได้ทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 รายได้
ของโรงแรมเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 87,000 หมื่นบาท เพ่ิมขึ้น 39,000 บาทจากเดือน
เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 44.82 เปอร์เซ็นต์และจากการปรับแนวทางการบริหารงานในโรงแรมตาม
หลักการจัดการภาวะวิกฤตทำให้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2563 โรงแรมมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามลำดับคือ 0.32 ล้านบาท 0.25 ล้านบาท 0.20 ล้านบาท 0.26 ล้านบาท และ 0.21 ล้านบาทตามลำดับ 
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ภาพที ่4.1.2 เปรียบเทียบอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ระหว่างปี 2562 / 2563,             
เดือนมกราคม – ตุลาคม                   

ที่มา: โรงแรม Budget Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรม 

 ข้อมูลจากคุณกัญญาพัชร์ ประสพพล Residence Manager โรงแรม Budget Hotel ในเมือง
พัทยาให้ข้อมูลถึงผลกระทบด้านรายได้ในส่วนของผู้บริหารโรงแรมเริ่มเห็นสัญญาณการลดลงของรายได้
อย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ประกอบการโรงแรมที่เริ่มได้รับ
ผลกระทบด้านรายได้ในเดือนเมษายน 2563 เช่นกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือกลุ่มแขกผู้เข้าพักของโรงแรม 
Budget Hotel แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นแขกชาวเกาหลีใต้ประมาณ 80% ส่วนที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปและสแกนดิเนเวียเป็นหลัก สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยของโรงแรมมีไม่มากนักและด้วยการพึ่งพา
ตลาดต่างประเทศเป็นหลักของโรงแรมทำให้เมื่อธุรกิจการบินหยุดดำเนินงานพร้อมมาตรการ Lockdown 
ในประเทศโรงแรมจึงตัดสินใจที่จะปิดตัวลงชั่วคราวหลักจากที่ได้ทำการประเมินความคุ้มค่าในการเปิด
ให้บริการเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตกค้างแล้วพบว่าต้นทุนการเปิดดำเนินการ (Operation cost) 
ในกรณีท่ีโรงแรมต้องการเปิดให้บริการในช่วง Lockdown ในเดือนเมษายน 2563 เมื่อประเมินแล้วไม่คุ้ม
กับรายได้ที่ได้รับแม้โรงแรมจะมีอัตราค่าห้องพัก (Daily Selling rate) ที่สูงถึงคืนละกว่า 4,000 บาทก็ตาม 

     คุณกัญญาพัชร์ ประสพพล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโรงแรม     
ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาการปิดกิจการชั่วคราว 2 เดือน 
(เมษายน 2563 - พฤษภาคม 2563) แต่มีการวางแผนในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อควบคุมต้นทุนโดยการเปิด

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
2562 99.5% 96.8% 96.3% 96.4% 81.1% 74.2% 76.1% 79.0% 74.6% 76.4%
2563 97.3% 90.1% 63.5% 16.2% 17.4% 33.0% 28.3% 22.7% 29.4% 28.4%
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ให้บริการจะเป็นการเปิดให้บริการแบบ “ไม่เต็มพื้นที่” กล่าวคือโรงแรมจัดให้มีการให้บริการเฉพาะใน
บางชั้นของโรงแรมเท่านั้นส่วนชั้นอื่นๆ ยังคงปิดไว้เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ (Operation cost) 
สำหรับค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ นอกจากนี้โรงแรมยังได้จัด Promotion กระตุ้นยอดขาย
โดยการมอบสิทธิพิเศษในการใช้บริการ Club lounge ของโรงแรม     ได้ฟรีให้กับแขกทุกคนที่มาเข้าพัก
จากปกติที่จะสงวนสิทธิ์ไว้ให้สำหรับแขกที่สำรองห้องพักในระดับ Suite เท่านั้นซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่
ค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีในระดับหนึ่ง 

    สำหรับแนวทางอื่นในการเพิ่มรายได้ทางโรงแรมให้ความสำคัญไปที่รายได้ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food and Beverage Revenue) เนื่องจากในสถานการณ์ปกติรายได้ค่าอาหารของโรงแรม
ต่อรายได ้ค ่าห ้องพัก (Room Revenue) คิดเป ็นส ัดส ่ว 40/60 โดยรายได ้ค ่าอาหารม ีส ัดส ่วน                
40 เปอร์เซ็นต์และรายได้ค่าห้องพักมีสัดส่วน 60 เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งท้าทายในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
มาขับเคลื่อนรายได้ค่าอาหารอีกครั้งเป็นเรื่องของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ที่เปลี่ยนไปและหันมาสนใจ
สุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้นกลายเป็น New Normal ของโลกหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19            
ราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์คำว่า “New Normal” ไว้ว่า “นิวนอร์มัล” หมายถึงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
ที่ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฎิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจาก
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต (ศ.นพ.สุรพล อิสระไกรศีล, นายก
ราชบัณฑิตยสภา, 2563) ทำให้โรงแรมจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการโดยเป็นการยกเลิกการ
ให้บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกันของแขกผู้เข้าพักอันเป็นความเสี่ยงที่จะ
นำมาซึ ่งการติดเชื ้อได้และยังมีการลดความแอดอัดในห้องอาหารของโรงแรมโดยปรับรูปแบบการ
ให้บริการเป็นการให้แขกของโรงแรมเลือกรายการอาหารเช้าที่ถูกจัดไว้เป็น Set Menu ล่วงหน้าและระบุ
เวลาที่แขกจะลงมารับประทานอาหารเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารแขกจะทยอยเข้ามาใช้บริการใน
ห้องอาหารซึ่งวิธีนี้สามารถลดความแออัดในห้องอาหารและสร้างความมั่นใจให้แขกผู้พักได้ว่าอาหารที่สั่ง
นั้นจะถูกนำออกมาโดยไม่ปะปนกับแขกคนอื่นและแม้จะเป็นรายการอาหารแบบ Set Menu แต่แขก
สามารถสั่งเพิ่มได้จนกว่าจะอ่ิม ซึ่งถือเป็นการปรับรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของ
แขกผู้เข้าพัก 

เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลด้านรายได้ของโรงแรม Budget Hotel จะพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 / 2563 มีแนวโน้มแตกต่างและตรงข้ามกันอย่างชัดเจนโดยเป็นการพลิก
ผลประกอบการจากมีผลกำไรในปี 2562 ที ่44% เป็นผลขาดทุนทันทีถึงกว่า -56% ในปี 2563 
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ภาพที่ 4.1.3 เปรียบเทียบอัตราร้อยละของผลกำไร (ขาดทุน) ระหว่างปี 2562 / 2563,             
เดือน มกราคม – ตุลาคม 

ที่มา: โรงแรม Budget Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
 

การบริหารจัดการโรงแรมในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

 ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการฝ่าวิกฤตของโรงแรมคือ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) ที่จะเป็นส่วน
สำคัญในการเริ่มต้นวางแผนและปฎิบัติตลอดจนควบคุมการดำเนินงานต่าง  ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี “ภาวะผู้นำ” (Leadership) หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนในอันที่จะทำให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย (สุธรรม, 2552) ซึ่งโรงแรม Budget Hotel มีผู้ประกอบการและผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้นำที่เหมาะสมจึงสามารถทำให้วางแผนงานได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพซึ่ง
แผนบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1. การบริหารจัดการด้านการเงิน (Finance) หลังจากรับรู ้ถึงผลกระทบจาก COVID-19             
ที่เข้าสู่ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2563 และเริ่มส่งสัญญาณผลกระทบต่อโรงแรม Budget Hotel          
โดยการยกเลิกการจองของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ทางผู้ประกอบการจึงได้
เริ่มทำการติดต่อกับสถานบันการเงินเพื่อขอรับการช่วยเหลือซึ่งในขณะนั้นธนาคารพาณิชย์ของรัฐและ
เอกชน เริ่มมีมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ออกมาให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะทั้ง ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคาร SME, แต่ในข้อเท็จจริงกลับ
พบว่า “เงื่อนไข” ในการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจโรงแรมนั้นเต็มไปด้วยความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤต
ที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้นซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงแรม Budget Hotel มองว่าเป็นมาตรการที่        

44%
-56%

เปรียบเทียบ ก าไร (ขาดทุน) 2562 / 2563

2562 2563
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ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมที่เดือดร้อนได้จริงๆ นั่นคือเงื่อนไขที่ระบุว่า “ธุรกิจโรงแรมถือ
เป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน” ซึ่งผู้ประกอบการมองว่า “เป็นการ
ซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนมากกว่าพยายามให้ความช่วยเหลือเพราะในขณะนั้นนอกจากรายได้ไม่มีเข้า
โรงแรมและต้องหาเงินเข้ามาพยุงฐานะทางการเงินแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสินทรัพย์มาค้ำประกันซึ่ง
หากมีสินทรัพย์มาค้ำประกันแล้วจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้สินเชื่อดังกล่าวเลย” สุดท้ายแล้วมาตรการ
นี้จึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมรายใหญ่เป็นหลักโรงแรมระดับ Budget Hotel และโรงแรม
ระดับกลางถึงระดับล่างไม่ได้รับผลประโยชน์ใดจากมาตรการนี้ 

สำหรับแนวทางแก้ไขด้านการเงินของโรงแรมระดับ Budget Hotel ทางผู้ประกอบการได้ทำการ
วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) และหาทางปิดชำระหนี้ในส่วนที่เป็นเงินกู้ซึ่งมีต้นทุนด้าน
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระก่อนเพ่ือลดภาระเงินกู้เหล่านั้นซึ่งวิธีการในการหาเงินทางผู้ประกอบการคือการใช้วิธี
กู้ยืมจากเครือญาติมาทำการปิดชำระเงินกู้ที่กู้มาสำหรับสร้างโรงแรมในส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยให้หมด
ภาระก่อนเพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและนำมาซึ่งความเสี่ยงในการต้องปิด
กิจการถรวรจากนั้นจึงทำการลดรายจ่ายที่จำเป็นต่าง ๆ ออกไป ประกอบด้วย 

  - เลิกจ้างบริษัท Outsource ในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

  - ลดจำนวนพนักงานโดยจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ต้องการลาออกโดยสมัครใจ 

  - ปิดให้บริการโรงแรม 4 ชั้นจากทั้งหมด 7 ชั้นและเปิดให้บริการเพียง 3 ชั้นเพื่อลด
ต้นทุนในการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenances Cost) 

  - เพื ่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช ้จ ่ายสาธารณูปโภคในส่วนของค่าไฟฟ้าทาง
ผู้ประกอบการโรงแรมได้เข้าร่วมมาตรการขยายเวลาชำระค่าไฟตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการไฟฟ้านครหลวงที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมี
การให้ความช่วยเหลือในการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะ
อย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มี
การงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 สำหรับโรงแรมระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยาจัดอยู่ใน
พ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือของ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” 

  - เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในส่วนของค่าน้ำประปาทาง
ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือการชำระค่าน้ำประปาของการประปานครหลวงและการ
ประปาส่วนภูมิภาคโดยสามารถขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน 
ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน
รวม 30,900 ราย แบ่งเป็น การประปานครหลวง จำนวน 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 



ณัฏฐพัชร  กมลพลพัตร 
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30,000 ราย สำหรับโรงแรมระดับ  Budget Hotel ในเมืองพัทยาจัดอยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือของ 
“การประปาส่วนภูมิภาค”  

*มาตรการความช่วยเหลือนอกเหนือความคาดหมาย* เป็นมาตรการความช่วยเหลือจาก
ภาคเอกชน ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมระดับ Budget Hotel ได้ทำการสอบถามในการขอรับความ
ช่วยเหลือ ในการลดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคในการให้ส่วนของค่าบริการอินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวี                
รายเดือนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลปรากฎว่าผู้ประกอบการได้ให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีซึ่งถือเป็นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนที่นอกเหนือจากความคาดหมายของผู้ประกอบการ 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในเดือนเมษายน 2563 ผู้ประกอบการโรงแรมมีการ     
ขอความร่วมมือให้พนักงาน “ลาไม่รับค่าจ้าง” (Leave without pay) เพ่ือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
ที่คิดเป็นสัดส่วน 60% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและสำหรับผู้บริหารโรงแรมก็เริ่มมีการขอความร่วมมือให้
พนักงานโรงแรม “ลาไม่รับค่าจ้าง” เช่นกันแต่จะมีการแบ่งจำนวนวันที่จะให้ลาไม่รับค่าจ้างตามตำแหน่ง
งานโดยพนักงานในระดับปฎิบัติการทั่วไปจะขอความร่วมมือลาไม่รับค่าจ้างจำนวน 7 วันและพนักงานใน
ระดับผู้จัดการแผนก (Department Head) จำนวน 14 วันและมีการแจ้งพนักงานเพิ่มเติมว่าอาจมีการ
ขอความร่วมมือลาไม่รับค่าจ้างเพิ่มเติมในเดือนถัดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ ในส่วนของ
รูปแบบการทำงานผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมมีวิธีการเหมือนกันในการให้พนักงานปรับรูปแบบ
การทำงานมาเป็นการทำงานแบบ Multi Skill (การทำงานได้หลากหลายหน้าที่) ให้พนักงานทุกแผนก
สามารถทำงานทดแทนกันได้ในทุกแผนกเพ่ือลดจำนวนคนและค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลง 

ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 ทางรัฐบาลได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกจ้างที่
โรงแรมได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการชั่วคราวเพราะไม่มีลูกค้าเข้าพักโดยเป็นการจ่ายเงินชดเชยใน
ลักษณะของ “การปิดกิจการด้วยเหตุสุดวิสัย” ในอัตราร้อยละ 62% จากฐานเงินเดือนของกระทรวง
แรงงานที่ 15,000 บาทเฉลี่ยแล้วลูกจ้างจะได้รับเงินไม่ตำกว่า 5,000 บาทและไม่เกิน 9,300 บาท       
เป็นระยะเวลา 90 วัน (ราชกิจจานุเบกษา, เมษายน 2563) ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมและผู้บริหาร
โรงแรมได้ทำเรื่องขอรับเงินชดเชยให้กับลูกจ้างจากสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน    
ในการขาดรายได้นอกจากนี ้ผ ู ้ประกอบการ Budget Hotel ยังมีการให้เง ินเพิ ่มในลักษณะของ             
“ค่าเบี ้ยเลี ้ยง” ซึ ่งเป็นการให้เงินเพิ ่มกับพนักงานที่แม้โรงแรมจะปิดให้บริการแต่ได้มาช่วยดูและ
บำรุงรักษาพ้ืนที่ต่างๆ ของโรงแรม เช่น สระว่ายน้ำ สวนหย่อม ห้องอาหาร ฯลฯ ของโรงแรมในระหว่างที่
ปิดชั ่วคราว โดยรวมแล้วพนักงานที ่ย ังทำงานอยู ่จะมีรายได้เฉลี ่ยจากเงินสวัสดิการที ่ได้ร ับจาก
ประกันสังคมและค่าเบี้ยเลี้ยงเพ่ิมเดือนละ 10,000 บาท  
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นโยบายจากทางภาครัฐต่อภาคธุรกิจโรงแรมในช่วง COVID-19 

1. มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทางภาครัฐที่ต้องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์ในการรับเงินสนับสนุน
ค่าที่พักโดยรัฐจะเป็นผู้จ่ายให้ในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้อง ต่อคืน จากราคาเต็มส่วนที่
เหลืออีก 60% ทางนักท่องเที่ยวเป็นผู้ชำระ นอกจากนี้เมื ่อ Check In ในโรงแรมแล้วยังได้รับคูปอง
ส่วนลดอีก 40% แต่ไม่เกิน 600 บาทใช้สำหรับทานอาหารหรือซื้อสินค้าและบริการอื่น ๆ ในโรงแรม
ระหว่างการเข้าพัก (เราเที่ยวด้วยกัน.com, 2563) แต่นโยบายนี้ไม่ส่งผลในเชิงบวกบวกต่อโรงแรมระดับ 
Budget เนื่องจากหลังจากที่สถานการ COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายโรงแรมระดับ 5 ดาวต่าง
พากันลดราคาลงมาต่ำเกินกว่าความเป็นจริงทำให้นักท่องเที่ยวต้องการไปใช้บริการโรงแรม 5 ดาวโดย
อาศัยสิทธิประโยชน์นี้มากกว่าการมาใช้บริการในโรงแรมระดับ Budget Hotel เพราะนักท่องเที่ยวมี
มุมมองว่าอัตราค่าห้องพักของโรงแรมระดับ Budget Hotel เป็นราคาที่สามารถมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ 

นอกจากนี ้ย ังมีข้อจำกัดอื ่นในเรื ่องของการใช้งานและสมัครใช้ระบบ “ถุงเงิน” ซึ ่งเป็น 
Application สำหรับโรงแรมในการเชื่อมต่อการใช้สิทธิกับ Application “เป๋าตังค์” ของนักท่องเที่ยว
และใช้รับเงินสนับสนุน 40% จากทางรัฐบาลจากเหตุผลด้านความไม่พร้อมของบุคคลากรของโรงแรมที่
จำเป็นต้องมีทักษะด้าน Digital Skill และการที ่โรงแรมต้องมีการเชื ่อมต่อกับระบบรับชำระเงิน 
(Payment Gateway) เพื่อใช้ในการรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวที่มีการชำระผ่านผ่าน Application 
“เป๋าตังค์” ซึ ่งในขณะนั ้นผู ้ให้บริการ Payment Gateway มีข้อจำกัดด้านเทคนิคบางข้อที ่ทำให้
ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ Budget Hotel สมัครใช้บริการไม่ผ่านและไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ดังกล่าวได้จนต้องกลับไปใช้บริการกับ OTA ซึ่งมีการคิดค่าบริการจากการใช้งานแน่นอนว่านั่นคือการลด
รายได้ของโรงแรมลงไปอีก 

2.  มาตรการลดหย่อนเงินสมทบเหลือ 2% เป็นมาตรการที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ
โรงแรมและผู้บริหารโรงแรม Budget Hotel ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นการลดภาระในการนำส่งเงินสมทบ
ของนายจ้างและผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) จากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างต้องส่งเงินสมทบฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 
2% ทำให้จากที่จะต้องจ่ายในอัตราสูงสุดจากฐานเงินเดือนของกระทรวงแรงงานที่เดือนละ 750 บาท
เหลือเพียงเดือนละ 300 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน - เดือนพฤษจิกายน 
2563 (ราชกิจจานุเบกษา, กันยายน 2563) 
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5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งก่อน
หน้านี้ภาคการโรงแรมของประเทศไทยเคยได้รับผลกระทบมาก่อนซึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญคือ “การแพร่
ระบาดของโรคซาร์ส” ซึ่งได้เคยมีการทำการวิจัยในเรื่องของ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกรณีการ
แพร่ระบาดของโรคซาร์สต่อธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร” (ชูศรี เนียรมงคล, 2546) ซึ่งเราจะเห็น
ความสอดคล้องกันของผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาดทั้ง COVID-19 และโรคซาร์สซึ่งส่งผลกระทบ
กับภาคการท่องเที่ยวดังนี้ 

 5.1 ภาครัฐใช้กลยุทธ์สร้างความมั่นใจ  

  เพื่อพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาด สำหรับวิกฤต COVID-19 
ภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยมีการใช้มาตรการกำหนด “ตราสัญญลักษณ์” ด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยให้กับโรงแรมโดย
ในระยะแรกมีการใช้ตราสัญญลักษณ์ “Clean Together” ให้การรับรองและจัดทำโดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขและต่อมาในภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีการใช้ตรา “SHA” 
หรือ Safety and Health Administration ให ้ก ับโรงแรมที ่ผ ่านกมาตรวจสอบมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วซึ่ง
ทั้ง 2 ตราสัญญลักษณ์นี้เป็นการให้ความสำคัญการการสร้างความเชื่อมั่นหลังสถานการณ์  COVID-19 
คลี่คลายลง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 ตราสัญญลักษณ ์Clean Together และเครื่องหมาย SHA 

  
 สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ในเรื่องของวิกฤตโรคระบาดซาร์สที่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
ลงภาครัฐมีการให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจโดยใช้  Intensive Communication เน้นการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากโรคซาร์ส มีการประกาศมาตรการสร้างความเชื่อมั่นภายใต้ชื่อ “SARS FREE ZONE” ใน
ยุคของ อดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้และ
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งานวิจัยชิ้นก่อนหน้าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง “การสร้างความเชื่อมั่น” เป็นสิ่งแรกที่ภาครัฐบาลให้
ความสนใจในการพลิกฟ้ืนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 5.2 การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม  

 งานวิจัยชิ้นก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของโรงแรมเพื่อรับมือกับวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคซาร์สโดยมีการแบ่งการจัดการออกเป็น 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านแรงงาน ด้านการควบคุม
ต้นทุน และด้านการส่งเสริมการขาย 

  5.2.1 ด้านแรงงาน ผู้ประกอบการโรงแรมในระดับ Budget Hotel ในเมืองพัทยามี
วิธีการบริหารจัดการสอดคล้องกับผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากโรคซาร์สโดยเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานจากส่วนงานที่สามารถใช้พนักงานที่มีอยู่ทำงานได้ดังนั้นจึงมีการยกเลิกการ
จ้างงานในลักษณะที่เป็น “สัญญาจ้าง” ในส่วนที่เป็นของบริษัท Outsource ต่างๆ และมีการแจ้งการ
สิ้นสุดการปฎิบัติงานพร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานในกรณีท่ีพนักงานบางคนมีการผ่านช่วง
ทดลองงาน (Probation) ตามกฎหมายแรงงาน 120 วันมาแล้ว ซึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
มาตรา 118 ระบุว่า “หากพนักงานมีการทำงานเกิน 120 วันมาแล้ว บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างต่ำ 
1 เดือน” (พระราชบัญญํติคุ้มครองแรงงาน, 2560)” ในส่วนของพนักงานที่ยังทำงานไม่ครบ 120 วัน
ทางโรงแรมจะจ่ายเงินให้ครบเต็มจำนวน 1 เดือนก่อนยกเลิกสัญญาช่วงทดลองงาน 

  กรณี “ลาไม่รับค่าจ้าง” (Leave without Pay) ถูกนำมาใช้ในทั้งสองสถานการณ์
วิกฤตที่เกิดขึ้นกับธุรกิจโรงแรมทั้งในระดับ Budget Hotel และโรงแรมทั่วไปโดยกรณีลาไม่รับค่าจ้าง
จะเกี ่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน หมวด 5 ว่าด้วยเรื ่องของ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา         
ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด (พระราชบัญญํติค ุ ้มครองแรงงาน , 2562)                  
โดย “นายจ้างจะไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างลาไม่รับค่าจ้างได้” ในกรณีที่ต้องการให้พนักงานลาไม่รับ
ค่าจ้างต้องมีการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความสมัคร
ใจเกี่ยวกับ จำนวนวันที่จะให้ลูกจ้างลาไม่รับค่าจ้าง ซึ่งทางโรงแรมได้ขอความร่วมมือกับพนักงานและ
แจ้งถึงสถานการณ์วิกฤตที่ทำให้โรงแรมเกิดผลกระทบในขณะนั้นโดยพนักงานที่ทำการลาไม่รับค่าจา้ง
ทางโรงแรมจะถือว่ายังมีสถานะเป็นลูกจ้างของโรงแรมอยู่มิได้สิ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเหมือน
การลาออกท่ัวไป 

  ในส่วนของมาตรการอื่นๆ ด้านแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส ภาครัฐ
จะไม่มีมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือแรงงานออกมาเพราะการดำเนินธุรกิจยังถือว่าสามารถดำเนิน
ไปได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติก่อนการแพร่ระบาดของโรคซาร์สแตกต่างจากช่วงการแพร่ระบาดของ  
COVID-19 ที่แรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่ในหลาย ๆ โรงแรม
ต้องปิดตัวชั่วคราวแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือแบบกระทันหัน มีการเลิกจ้างโดยบอกกล่าวและไม่บอก
กล่าวล่วงหน้าเพราะโรงแรมไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินเดือนหรือเงินค่าเลิกจ้างเองก็ตาม
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ทำให้แรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องหา
มาตรการออกมาช่วยเหลือโดยมีมาตรการจ่ายเงินชดเชย 62% ในกรณีที่โรงแรมถูกปิดกิจการด้วย
คำสั่งขอทางราชการ (ปิดด้วยเหตุสุดวิสัย) ซึ่งถือเป็นอีกมาตรการที่สามารถช่วยเหลือแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมได้ 

  5.2.2 ด้านการควบคุมต้นทุน โรงแรมระดับ Budget Hotel มีการใช้มาตรการ
ควบคุมต้นทุนสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ซึ่งมีลักษณะการปฎิบัติที่คล้ายกันโดยเริ่มจากการปิด
ชั้นที่ไม่มีผู้เข้าพักและทำการปรับปรุงห้องพักที่ไม่ได้ใช้งาน สิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมเข้ามาในสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดช่วง COVID-19 จะแตกต่างกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซาร์สคือ 
COVID-19 เป็นการ แพร่ระบาดในระดับ Pandemic หรือการระบาดใหญ่ทั่วโลกทำให้หลายภาคส่วน
มีมาตรการออกมาช่วยเหลือมากกว่าครั ้งที ่โรคซาร์สระบาดในประเทศไทยด้วยเหตุนี ้ทำให้
ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ Budget Hotel มีช่องทางการได้รับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากมาตรการ
ในระดับมหภาคในกรณีของการสามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี 
ซึ่งเมื่อครั้งการแพร่ระบาดของโรคซาร์สยังไม่มีมาตรการเหล่านี้ออกมาเพราะผลกระทบไม่หนักมาก
เท่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งโรงแรมในขณะนั้นยังสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติมิได้    
ถูกสั่งปิดโรงแรม 

  5.2.3 ด้านการส่งเสริมการขาย มีความแตกต่างกันในเรื่องของความช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐที่ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือออกมามากกว่าครั้งการ
แพร่ระบาดของ โรคซาร์สซึ่ง ณ ขณะนั้นจะใช้การส่งเสริมการขายด้วยการปรับลดราคาลง 15-20% 
พร้อมสิทธิพิเศษในการ Upgrade ห้องพักและส่วนลด 50% สำหรับค่าอาหารและเครื ่องดื่ม                  
(ชูศรี, 2546) ในส่วนของภาครัฐจะให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่ปลอดการแพร่ระบาดของโรคซาร์สโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นหลัก แตกต่าง
จากในครั้งนี้ที่ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังวิกฤต COVID-19 คลี่คลายลงด้วยโครงการ 
“เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่พัก  ค่าอาหาร 
ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เมื่อผู้ประกอบการพิจารณาข้อกำหนดของโครงการแล้ว
กลับพบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งผลบวกต่อโรงแรมระดับ 5 ดาวมากกว่าโรงแรมระดับ Budget 
Hotel ด้วยการลดราคาของโรงแรมเหล่านั้นทำให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเข้าพักในโรงแรมระดับ 
5 ดาวที่ในภาวะปกติจะมีราคาสูงเพราะมองว่า ไม่บ่อยนักที่จะมีโอกาสที่จะได้พักในโรงแรมระดับ 5 
ดาวที่มีอัตราค่าห้องพักถูกมากกว่าปกติ ซึ่งสำหรับโรงแรมระดับ Budget Hotel เป็นโรงแรมที่มีราคา
ขายในระดับไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนสามารถกลับมาใช้บริการภายหลังเมื่อไหร่ก็ได้ 
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  โดยรวมแล้วมาตรการและวิธีการปฎิบัติต่าง ๆ ที่อุตสาหกรรมโรงแรมทั้งในระดับ 
Budget Hotel และโรงแรมทั่วไปเมื่อได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดด้านสาธารณสุขจน
ส่งผลกระทบ ต่อนักท่องเที่ยวและการเดินทางและส่งผลต่อรายได้ของโรงแรมหลักในการปฎิบัติส่วน
ใหญ่คือการ “ลดรายจ่าย และ หาช่องทางเพิ่มรายได้” รวมทั้งต้องพยายามเข้าถึงการช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐและภาคเอกชน ให้ได้มากที่สุดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมระดับ Budget Hotel พบว่านโยบาย
ของภาครัฐในด้านการให้ความช่วยเหลือโดยการประสานงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบของ “โครงการในการผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา” สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม
เป็นนโยบายที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้จริงและเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด มีวิธีการติดต่อเข้าร่วม
มาตรการโครงการที่ไม่ซับซ้อนและสามารถดำเนินการได้ง่าย สะดวก ถือเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุด ในส่วนนี้ ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือด้าน
สาธารณูปโภคที ่ควรมีการประสานงานร่วมกับภาคเอกชนที ่ดำเนินธุรกิจเกี ่ยวข้องกับระบบ                 
สาธาณูปโภคที่จำเป็นสำหรับโรงแรมเพิ่มเติมในส่วนของผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์ 
เพื่อหามาตรการจัดทำโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบในรูปแบบของการผ่อนชำระหรือการให้ส่วนลด
ในช่วงวิกฤตซึ่งจะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคท่ีจำเป็นรอบด้านได้อย่างทั่วถึง 

 นโยบายตามมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งไม่ตอบโจทย์และส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการ
โรงแรมในระดับ Budget Hotel แต่ส่งผลเชิงบวกต่อผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นหลัก
เนื่องจากโรงแรมเหล่านั้นใช้กลยุทธ์การลดราคาจนเทียบเท่ากับราคาขายของโรงแรมระดับ  Budget 
Hotel ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะพักในโรงแรมระดับ 5 ดาวมากกว่า ในจุดนี้ ข้อเสนอแนะ        
ของผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ดีแต่ควรมีการแบ่งความช่วยเหลือตามระดับของ
โรงแรมโดยอาจเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามลักษณะของโรงแรมเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการ
แข่งขันที่เป็นธรรมโดยโรงแรมในระดับ 5 ดาวอาจได้รับการจ่ายเงินอุดหนุนในอัตราน้อยกว่าโรงแรม
ระดับ Budget Hotel ซึ่งจะทำให้ผลประโยชน์ของมาตรการนี้เข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง 

 

 

 



ณัฏฐพัชร  กมลพลพัตร 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี     

กรณีศึกษา : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

 
 

ธนกร  หมอสัมฤทธิ์ 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่ง
น้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี  
กรณีศึกษา : บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาปัจจัยการ
บริหารงานโครงการ ตามหลัก POCCC ของ Henry Fayol และ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากรตามหลักของ Peter Senge ที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี กรณีศึกษา : บริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านการบริหารงานโครงการ POCCC ของ Henry Fayol ในด้าน              
การควบคุม (Controlling ) นั้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากท่ีสุด  โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการ
ควบคุมการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (2) มีการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ของบุคลากร เพื ่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื ่อง (3) มีการติดตามความคืบหน้า          
การทำงานโครงการ เป็นระยะ เพื่อให้สามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนงาน และแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ของ  Peter Senge ในด้านการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking) 
เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด  โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 1) องค์กรมีการส่งเสริมให้             
มีการระดมสมองสำหรับการแก้ปัญหาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2) องค์กร มีความสามารถใน
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  เลขท่ี 135  หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 



 
 298  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) องค์กรสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ทำให้สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ทำให้การ
ดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

 ซึ่งการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี  ซึ่งเป็นการ
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ที่มีการดำเนินงานโดยหลายหน่วยงาน  วิศวกรหรือผู้ปฎิบัติงานนั้นจะต้อง
สามารถทำการประเมินองค์ประกอบของสถานการณ์หรือวิเคราะห์สภาพปัญหาของการทำโครงการ ใน
ภาพรวมทั้งหมด โดยในระหว่างทำโครงการนั้นจะต้องมีการประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และระบบการบริหารงานภายใน เช่น ในการที่จะขนส่งท่อน้ำที่มีขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่
ก่อสร้างนั้น จะต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เคลียร์พื้นที่ การจราจรในระหว่างการ
ขนส่ง  ให้เป็นไปตามกระบวนการ ซึ่งผู้ปฎิบัติงานต้องมีการมองภาพรวมอย่าง เป็นระบบ มีการจัดลำดับ
ความสำคัญของการดำเนินงาน ให้สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมองเห็น
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงติดต่อกัน และสามารถแก้ไขสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ: การบริหารงานโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้ 

 
1. บทนำ  

 บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจ
สาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจ ัดการ ระบบขนส่งน ้ำด ิบผ ่านท่อส ่งน ้ำ ขนาดใหญ่ให ้แก่
ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพ่ือสนับสนุนแผนงานพัฒนา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  
ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ผ่านมา   อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับ
ภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกใน
ประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8  กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด  
ได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย คลองใหญ ่และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อ 
อ่างเก็บน้ำบางพระและอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3% อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงาน
ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพ่ือสร้างการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั ่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที ่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล  (บริษัทจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) , 2563) 
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 ตั้งแต่ปี 2561 บริษัท อีสท์ วอเตอร์ ได้ขยายธุรกิจสู่การให้บริการ “น้ำครบวงจร” ซึ่งมีตั้งแต่           
น้ำดิบ  น้ำอุตสาหกรรม น้ำประปา น้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย และน้ำรีไซเคิล ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ
(ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี และระยอง) รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นที่ตั ้งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษ               
ภาคตะวันออก (อีอีซี)  เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำ รวมถึงพิจารณา
โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจด้วยปัจจัยหลัก อันได้แก่แนวโน้มการขับเคลื่อนด้วยกระแสธุรกิจสีเขียวเป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือ นโยบายของรัฐบาลโครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ ของภาครัฐ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นการพัฒนาต่อยอด จากพื้นที่
บริเวณชายฝั ่งทะเลตะวันออกเพื ่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศส่งผลให้                
ความต้องการใช้น้ำเพ่ิมสูงขึ้น และต้องการน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานคงที่ 

 ซึ่งทางบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
ดังกล่าว ด้วยการให้บริการน้ำครบวงจรที่ประกอบด้วย น้ำดิบ  การบำบัดน้ำเสีย  และการนำน้ำกลับมา
ใช้ใหม่แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื ่อลดภาระการลงทุนและค่าใช้จ่าย ของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานคงท่ีไม่แปรปรวน
ตามสภาพอากาศ และฤดูกาล ประกอบกับข้อได้เปรียบของบริษัทในการเป็นผู้นำในด้านการบริหาร
จัดการน้ำอย่างแท้จริงอีกทั้งความพร้อมทั้งด้านการเงิน และความร่วมมือจากภาครัฐ เนื่องจากธุรกิจ
ขนส่งน้ำทางท่อต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการดำการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ การสร้างสถานีสูบน้ำ ความรู้
ความเชี่ยวชาญในการบริหารการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ตลอดจนขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ด้วยโอกาสทางการตลาดผนวกกับศักยภาพที่มีคาดว่าจะส่งเสริมให้ธุรกิจน้ำครบวงจรมีแนวโน้มเติบโตใน
อนาคต ทั้งนี้บริษัทได้กำหนด ทิศทางของธุรกิจนน้ำครบวงจรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยการต่อยอดจาก
ธุรกิจน้ำดิบ ภายใต้แนวคิดที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่างๆสามารถเข้าถึงการจัดการน้ำได้
แบบครบวงจรตามความต้องการของอุตสาหกรรมสามารถแก้ไขปัญหาด้านปริมาณ และคุณภาพน้ำ 
รวมถึงต้นทุนด้านราคา และความคุ้มค่าที่จะได้รับ ( บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
จำกัด (มหาชน) , 2563)     

 ซึ่งทาง บริษัทอีสท์ วอเตอร์ ได้มีการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ (Water Grid) อย่าง
ต่อเนื่อง  โดยในป ี2562  ทางบริษัทได้ดำเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ 
ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง - ชลบุรี เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ
สำหรับโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเฉพาะใน
พื้นที ่จังหวัดชลบุรีและพื ้นที ่ใกล้เคียง  รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที ่จะเกิดในอนาคต  ซึ ่งมี                     
ขีดความสามารถในการส่งจ่ายน้ำได้ประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานวาง
ท่อส่งน้ำดิบ ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 แสดงได้ดังภาพที่ 1  ( บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) , 2563)     
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ภาพที่ 1 แสดงโครงข่ายท่อส่งนํ้า อีสท์ วอเตอร์ หรือ Water Grid  ที่สมบูรณ์แห่งแรกในประเทศไทย

ที่มา:  บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) , 2563 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพื ่อศึกษาปัจจัยการบริหารงานโครงการตามหลัก POCCC ของ Henry Fayol ที่มี
ความสัมพันธ์กับความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี กรณีศึกษา: บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดระยอง 

 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรตามหลักของ Peter 
Senge ที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี กรณีศึกษา: บริษัท จัดการและพัฒนา
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ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัด
ระยอง 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยการบริหารงานโครงการตามหลัก  POCCC  ของ Henry Fayol ซึ่งประกอบไปด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling ) มีผลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำ และก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารงานโครงการ ซึ่งทางผู้วิจัยได้มีการ
สังเคราะห์ข้อมูลและกรอบแนวคิดของ Henry Fayol (1949) และแนวคิดเกี ่ยวกับการพัฒนา             
องค์ความรู ้ของบุคลากรโดยใช้กรอบแนวคิดของ Peter Senge (1990) เพื ่อนามาใช้ว ิเคราะห์             
ความเหมาะสมระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 

 4.2 ขอบเขตด้านกลุ ่มตัวอย่าง โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ ให ้ข ้อม ูลเช ิงปริมาณในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง -ชลบุรี 
ซึ่งประกอบไปด้วย พนักงานของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
จำนวน 145 คน ( Taro Yamane , 1973 ) จากประชากรทั้งหมด 228  คน ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ( Systematic sampling)  และกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย  กับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ             
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ท่าน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อขอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

 4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการทำงานวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
–พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 – พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
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5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตามหลัก Henry Fayol   

 ผู้บริหารในองค์กร มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยมีการนำทรัพยากรที่มี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการองค์กรนั้นเป็นกลไกท่ีสำคัญ ใน
การดำเนินงานเพื ่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ และมีการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ 
อย่างมีความเหมาะสม เพ่ือให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้โดยมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมายได้ตามที่กำหนด  

 Fayol (1949) ได้เสนอแนวความคิด การบริหารงานสำหรับกระบวนการด้านการจัดการ
องค์กร จะประกอบไปด้วยหน้าที่ ที่สำคัญในการบริหารจัดการ 5 ด้าน ดังภาพที่ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ POCCC  ตามหลัก Henry Fayol 
ที่มา :  Fayol  (1949) 

 จากภาพที่ 2  แสดงกระบวนการด้านการจัดการ ( Management  process ) สำหรับองค์กร
ต่างๆ  ตามหลัก  POCCC ของ  Henry Fayol โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการดำเนินงานด้านการจัดการที่สำคัญของ
ผู้บริหารที่จะต้องมีการวางแผนดำเนินงานด้านธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจ ขององค์กร โดยในกระบวนการวางแผนนั้น ซึ่งทางผู้บริหารต้องมีกลยุทธ์การวางแผนทั้งระยะ
สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  โดยต้องมีการกำหนดกิจกรรมต่างๆ จะมีการดำเนินการโดยใคร 
ทำอะไร เมื ่อไหร่ เพื ่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที ่วางไว้อย่างยั ่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ  
อนันต์ เกตุวงศ์ ( 2541 ) ได้ให้ความหมายของการวางแผนว่า เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือก
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ทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้   

 2.  การจัดองค์กร (Organizing) เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที ่ได้             
วางไว้  ผู ้บริหารจะต้องมีการดำเนินงาน จัดโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีการจัดโครงสร้างของ  หน่วยงาน แผนกงาน ต่าง ๆ ของ
องค์กรให้มีความเหมาะสม และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรด้านบุคลากรให้มีความเหมาะสม 
พอเพียง ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ ขององค์กร   เพื ่อให้การประสานงานระห ว่าง
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Mcclarney  (1964 ) ได้กล่าวว่า 
การจัดองค์กรคือ การวางระเบียบให้กิจกรรมต่างๆในองค์กรมีความสมดุล โดยมีการกำหนดว่า ใครมี
หน้าที่ทำอะไร และมีความรับผิดชอบอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามแผนที่ได้
กำหนดไว้  เป็นต้น 

 3.  การส ั ่ งการ (Commanding)  ซ ึ ่ งทางผ ู ้บร ิหารต ้องม ีการมอบหมายงานไปยั ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการให้คำแนะนำ การทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร เพื่อให้การทำงาน            
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผู้บริหารต้องมี
การสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในสิ่งดีๆ
เพื่อให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถนำองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทาง
ที่กำหนดไว้ได้ สอดคล้องกับ Gulick and Urwick (1973 ) ได้กล่าวว่าการสั่งการ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
ในกระบวนการบริหารและมีบทบาทที่สำคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและคำสั่งของผู้บริหารจะ
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนด
ไว้หรือไม่ก็ได้การสั ่งการเป็นการตัดสินใจของผู้ บริหาร ในการกำหนดให้ผู ้ร ่วมงานปฏิบัต ิงาน          
หรือดำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์กรก็ได้ 

 4. การประสานงาน  (Coordinating)  เป็นขั้นตอนหนึ่งในด้านการจัดการที่มีความสำคัญใน
การจัดระเบียบในการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีทิศทางในการทำงานร่วมกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ในการทำงาน ทั้งนี้เพ่ือให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สอดคล้อง
กับ รัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์ (2553 ) ที่ได้ให้ความหมายของ การประสานงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ให้เกิดความคิด ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้อง
กระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น        
ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ำกัน การประสานงานจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กร ความสำเร็จของการประสานงานขึ้นอยู่กับ
บทบาทและความสามารถของบุคลากร     
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 5.  การควบคุม (Controlling ) เป็นขั ้นตอน สุดท้ายของกระบวนการด้านการจัดการ           
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  ดังนั้นหน้าที่ผู ้บริหาร
จะต้องมีการกำหนด เกณฑ์ มาตรฐาน การประเมินผล ในการดำเนินงานด้านต่าง ภายในองค์กร และ
มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้
สอดคล้องกับ เป้าหมายและทิศทางที่ได้ กำหนดไว้ได้ สอดคล้องกับ วรารัตน์ เขียวไพรี ( 2553 : 40) 
ได้ให้ความหมายของการควบคุมว่าเป็นกระบวนการในการกำหนดแนวทาง ขอบเขตการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำหนดขึ้น 
ตลอดจนนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง ป้องกัน ประสานงาน ตรวจสอบ
และแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมต่อไป  

 5.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ ตามหลัก Peter Senge              

 Peter Senge (1990) ได้กล่าวถึง การพัฒนาองค์ความรู้ คือ พนักงานในองค์กร ได้รับการ 
ส่งเสริม พัฒนาทักษะ องค์วามรู้ เพื่อที่ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยแต่
ละคนมีอิสระในความคิดที่เป็นระโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาที่จะครอบคลุมตั้งแต่ตัว
บุคคลไปจนถึงตัวองค์กร และได้มีการกำหนดแผนงานและเป้าหมายสำหรับพัฒนาพนักงานทุกคนใน
องค์กร โดยได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์โดยรวมต่อ
องค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิด 5 ประการ ดังแสดงในภาพที่ 3  
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ตามหลัก Peter Senge 
ที่มา: Senge , (1990) 
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 จากภาพที่ 3 แสดงแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ตามหลัก Peter Senge ซึ่งมีแนวคิดในการ
พัฒนา 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal mastery) พนักงานในองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้ ฝึกฝน ตนเอง ให้เกิดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่
เสมอ สำหรับการปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

 2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental model) แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ เกิด
จากประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ทำให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทำความเข้าใจ 
วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดในการรับสิ่งใหม่มา
เพ่ือการ ใคร่ครวญ พิจารณา หาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาการทำงาน 

 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
พนักงานในองค์กร โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีการรับรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรได้เห็นแนวทางและดำเนินการเพ่ือให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  

 4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของพนักงานในองค์กรใน
ลักษณะที่เป็นกลุ่มงาน หรือทีมงานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ในการนำความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาในการทำงานให้ดียิ่งขึ ้น  ซึ่งการ
เรียนรู้และพัฒนาในการทำงานนี้ ก็จะทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กร มีความสามัคคี ซึ่งจะทำให้
พนักงานแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู ่ออกมาได้อย่างเต็มที่  ในการพัฒนาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการได ้

 5. ความคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมี
ความสามารถทีจ่ะเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ โดยการมองความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผล ซึ่งพนักงานในองค์กรต้องสามารถเชื่อมโยงความเป็นไปต่าง ๆ และ
สามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นวัฎจักรและสามารถนำมาบูรณาการให้เป็นความรู้ใหม่  เพื่อให้
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปได้ 

 5.3 แนวคิดความสำเร็จของการบริหารโครงการ 

 วันชัย เมฆจันทึก ( 2554)  ได้กล่าวว่า การบริหารโครงการ เป็น กระบวนการในการ ดำเนิน
กิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผลสด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากการบริหารงานประจำ/การบริหารทั่วไป 
เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบด้านงบประมาณและเวลาวัตถุประสงค์ที่กำหนด
อาจจะเป็นผลได้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือทั้งสอง
อย่าง Tuner (1993 : 11-14 ) ได้กล่าวถึง การบริหารโครงการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น 
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จะประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project objectives) หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการดำเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จ ถ้าเป็นการบริหารทั่วไปมักเน้นวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
ต้นทุน และเวลาเท่านั้น ขณะที่การบริหารโครงการสามารถเน้นวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้าน
เดียว ได้แก่ คุณภาพหรือต้นทุนหรือเวลา เพ่ือบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยมีการนำเครื่องมือโครงข่ายมา
ใช้ในการบริหารงานทั้งนี้เพราะวิธีการควบคุมเวลาโดยใช้โครงข่าย  (network) อย่างเป็นระบบเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้เวลายังเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด           
ซ่ึงดังแสดงตามภาพท่ี 4 ดังต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงปัจจัยความสำเร็จของโครงการ 
ที่มา: (Tuner , 1993 : 11-14) 

 จากภาพที่ 4 การดำเนินโครงการที่จะให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องมี
การพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้   

 1. ปัจจัยต้นทุนการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินงานโครงการให้สามารถประสบผลสำเร็จได้
นั้น ปัจจัยต้นทุนการดำเนินงาน มีความสำคัญ ในการผลักดันให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จได้ 
โดย ศศิวิมล มีอำพล (2550) ได้ให้ความหมายของ ต้นทุนการดำเนินโครงการนั้น หมายถึง สิ่งที่จ่ายไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรืบริการซึ่งนำประโยชน์มาในกิจการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ            
มากที่สุด จึงต้องพยายามลดต้นทุนให้มากที่สุดเพ่ือก่อให้เกิดกำไรสูงสุดแก่กิจการ 2. ปัจจัยเวลา            
ซึ่งการทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องมีการบริหารจัดการเวลา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมงาน
ที่ดำเนินงาน ให้ทันตามแผนงาน 3. ปัจจัยคุณภาพ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินผล
ของโครงการ  
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 2. ด้านกระบวนการบริหาร (Management process) ในการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละด้าน
ของโครงการกระบวนการบริหารที่นำมาใช้ต้องสอดคล้องกับโครงการที่มีลักษณะเฉพาะกิจ  แนวคิด
เกี่ยวกับ กระบวนการบริหารโครงการมีอยู่ 2 แนวทาง (วันชัย เมฆจันทึก , 2554) คือ (1) วงจรการ
แก้ไขปัญหา (Problem-solving cycle) โดยแนวคิดนี้มีข้อสมมติฐานเบื้องต้นว่าวัตถุประสงค์ของ
โครงการเกี่ยวข้องกับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แล้วจึงนำกระบวนการบริหารโครงการมาแก้ไขปัญหานั้น  
(2) วงจรการบริหารโครงการ (Project management life cycle)  โดยแนวคิดนี ้มีข้อสมมติฐาน
เบื้องต้นว่าโครงการเป็นกิจกรรมชั่วคราว กล่าวคือโครงการซึ่งมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจะพัฒนาไป
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ในวงจรการบริหารโครงการกระบวนการบริหารโครงการ 

 3. ระดับการบริหารพื้นฐาน (Fundamental levels) โครงการหนึ่ง ๆ ในองค์การเกี่ยวข้อง
กับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร 3 ระดับดังนี้ ระดับ 1 คือระดับบูรณาการ (Integrative 
level) ระดับ 2 คือ ระดับกลยุทธ์ (Strategic level) และระดับ 3 คือ ระดับยุทธวิธี (Tactical level) 
กล่าวคือ ผู้บริหารระดับบูรณาการหรือระดับสูงมีบทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้
สอดคล้องกันกับสภาพแวดล้อมขององค์การและโครงการ ผู้บริหารระดับกลยุทธ์หรือระดับกลาง
รับผิดชอบด้านการประสานกิจกรรมของโครงการกับหน่วยงานอื่น  ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับโครงการให้
สามารถดำเนินงานไปได้ส่วนผู้บริหารระดับยุทธวิธีหรือระดับล่างรับผิดชอบด้านการกำกับควบคุมการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. กรอบแนวคิดการวจิัย 

 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทาง         
ในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลและ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปจัจัย
การบริหารงานโครงการ  ซึ่งทางผู้วิจัยได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลและกรอบแนวคิดของ Henry  Fayol 
(1949) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการองค์กรนั้นเป็นกลไกที่สำคัญ ในการดำเนินงานเพื่อให้
เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีความเหมาะสม 

 เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้โดยมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้
ตามท่ีกำหนด และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ซึ่งทางผู้วิจัยได้มีการสังเคราะห์
ข้อมูลและกรอบแนวคิดของPeter Senge (1990) ซึ่งได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ พัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากร  นั้นสามารถท่ีจะตัดสินใจในการแก้ปัญหา และได้มีการกำหนด ได้มีการส่งเสริมและยกระดับ
การเรียนรู้ให้เกดิผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
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4 ผลการศึกษา 

 4.1 ตลาดและความต้องการ การบริโภคเนื้อสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

     Henry  Fayol (1949) 

❖            (Planning)    
❖               (Organizing)   
❖             (Commanding)    
❖              (Coordinating) 
❖             (Controlling )     

                                      

                                  
                                     

        -       

J. Rodney Turner (1993) 
 

❖            (Quality) 
❖            ( Cost) 
❖          ( Time) 
 

                                  
           

Peter Senge (1990) 
❖                (Mastery) 
❖                   (Mental Models) 
❖                         (Shared Vision) 
❖                           (Team 

Learning) 
❖                       (Systems 

Thinking) 
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7.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือ
สังเคราะห์ให้ได้ตัวแปรงานวิจัย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสมเชิงคุณภาพ ( Mixed Methodology ) 
ใช้แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์          
( Interview) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 

 ศึกษาปัจจัยที่การบริหารงานโครงการ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง -ชลบุรี  โดยเป็น
การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึง  ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โครงการให้สำเร็จ  โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ 
วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ทำการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 2 

 ศึกษาปัจจัยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน
วางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-
ชลบุรี โดยเป็นการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ขั้นตอนที่ 3  

 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จด้านต่างๆ ในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี โดยเป็นการศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติ เช ิงบรรยาย ซึ ่งได้แก่ ค่าร ้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และสถิต ิเช ิงอนุมาณ ซึ ่งได ้แก่  การว ิเคราะห์ถดถอยพหูค ูณ (Multiple 
Regression Analysis)   
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8. ผลการวิจัย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
โดยได้มีการจัดลำดับการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 8.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตารางที ่1 

ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนร้อยละ (n=145) 

 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย        
   หญิง   
  

 
111 
34 
 

 
76.6 
23.4 

 
อาย ุ
     18 - 25 ปี 
     26 - 35 ปี 
     36 - 45  ปี 
     46 ปีข้ึนไป 

 
4 
33 
76 
32 

 
2.7 
22.8 
52.4 
22.1 

วุฒิการศึกษา 
      ต่ำกว่าปริญญาตร ี
      ปริญญาตร ี
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 
       

 
53 
59 
30 
3 

 
36.6 
40.7 
20.6 
2.1 

หน่วยงานที่สังกัด 
      ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
      ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
      ฝ่ายวิศวกรรม 
      ฝ่ายปฎิบัติการและบริการลูกค้า 
      ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 
      ฝ่ายซ่อมบำรุง 
      ฝ่ายอำนวยการ 
      อื่นๆ 

 
13 
6 
13 
29 
6 
38 
20 
20 

 
9 

4.1 
9 
20 
4.1 
26.2 
13.8 
13.8 
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ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนร้อยละ (n=145) (ต่อ) 

 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  จำนวน 145 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จำนวน 111 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.6 เพศหญิง จำนวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.4  โดยมีอายุส่วน
ใหญ่  อยู่ในช่วง 36 - 45 ปี จำนวน 76 คน  คิดเป็น ร้อยละ 52.4 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  จำนวน 59 คน คิดเป็น ร้อยละ 40.7 โดยพนักงานส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานฝ่ายซ่อมบำรุง 
จำนวน 38 คน  คิดเป็น ร้อยละ 26.2  และมีประสบการณ์ทำงานโดยส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 11-15 ปี
จำนวน 48 คน  คิดเป็น ร้อยละ 33.1  

 8.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารงานโครงการ POCCC ของ Henry Fayol ที่มี
ผลต่อที่มีผลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

  1. ด้านการวางแผน (Planning) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการ 
ศึกษา รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน ก่อนการทำโครงการ (2) มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (3) มีการเตรียมข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับผู้วางแผนโครงการ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานมีความชัดเจน  

  2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มี
โครงสร้างการบริหารงานโครงการ ที่มีความชัดเจนและมีความคล่องตัวในการทำงาน (2) มีโครงสร้าง
การทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ (3) มีการกระจายอำนาจหน้าที่ ให้พนักงานมีอำนาจ
เพียงพอในการตัดสินใจเรื่องท่ีตนเองรับผิดชอบ 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

ประสบการณ์ทำงานในองค์กร
ปัจจุบนั 
     น้อยกว่า 5 ป ี
     5  - 10  ปี 
     11 -  15 ปี 
     16 ปี ขึ้นไป 

 
 

37 
42 
48 
18 

 
 

                   25.5 
                   29 
                   33.1 
                   12.4 
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  3. ด้านการสั่งการ (Commanding) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที ่มี ค่าเฉลี ่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่                        
(1) มีกระบวนการและลำดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุก
ระด ับ (2) ม ีการส ั ่ งการแบบ 2 ทาง ค ือ ม ีการโตต ้อบส ื ่ อสารซ ึ ่ งก ันและก ัน ( two-way 
communication) (3) มีการสั่งงานได้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ
ต่องาน และเหมาะสมกับประเภทของงาน   

  4. ด้านการประสานงาน (Coordinating) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีความ
มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ สำเร็จโดยบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (2) มีรูปแบบ ที่ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) มีวัฒนธรรมการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน   

  5. ด้านการควบคุม (Controlling) โดยภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการนำเครื่องมือ
ต่าง ๆ  มาใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (2) มีการประเมินผล
การปฎิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง (3) มีการติดตามความ
คืบหน้าการทำงานโครงการ เป็นระยะ เพ่ือให้สามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนงาน   

 8.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ของ Peter Senge            
ที่มีผลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบ
ท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

  1. ด้านความรอบรู ้ (Mastery) โดยภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (2) มีความตระหนักถึง
ความต้องการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (3) มีการทำงานร่วมกัน  
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ซ ึ ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในองค์กร ผ่านระบบ
สารสนเทศขององค์กร     

  2. ด้านรูปแบบความคิด (Mental Models) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการทบทวน 
ไตร่ตรองสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด รอบคอบ ก่อนการดำเนินงานต่าง  ๆ (2) สามารถแก้ไข
ปัญหาให้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยตนเอง (3) มีการจัดลำดับความสำคัญกอ่นการปฏิบัติงานเสมอ 

  3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีบุคลากรที่มี
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ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในความสําคัญของการตั้งเป้าประสงค์และเป้าหมายของการจัดการองค์
ความรู้ (2) มีการกําหนดการจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ (strategy) ที่สําคัญขององค์กร และทําให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยทุกคนรับรู้ด้วยกัน และกลยุทธ์นี้ต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ             
(3) มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรภายในองค์กร 4. ด้านการ
เร ียนร ู ้แบบเป็นทีม (Team Learning) ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู ่ ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีความร่วมมือกัน เพื่อเป้าหมาย
เดียวกัน  เพื ่อการจัดการความรู ้มากกว่าที ่จะจํากัดให้อยู่ในขอบเขตการทํางานในแผนกตนเอง               
(2) มีความกระตือรือร้นในการรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื ่น และให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิผล              
เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือน ข้อมูลและปิดกั้นช่องทางการสื่อสาร (3) มีทีมงานต่าง ๆ ได้รับการกระตุ้น
ให้เรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ที่ได้รับแก่กันและกัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทางกระดานสนทนา
ผ่านเว็ปไซด์ จุลสารและการประชุม 

  5. ด้านการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการส่งเสริมให้
มีการระดมสมองสำหรับการแก้ปัญหาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (2) มีความสามารถใน
ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 

 8.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับ
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ตามแนวคิดของ Rodney Turner ในภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

  1. ด้านคุณภาพ (Quality) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีหน่วยงานสำหรับประกันคุณภาพการ 
ดำเนินงานโครงการ (2) มีระบบตรวจสอบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (3) มีการนำเอาระบบ KPI มาใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

  2. ด้านต้นทุน (Cost) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีหลักการบริหารต้นทุนโครงการที ่ดี         
(2) มีการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆในการทำโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (3) มีการนโปรแกรม
ซอฟท์แวร์ มาช่วยในการบริหารจัดการต้นทุนด้านต่าง ๆ 

  3. ด้านเวลา (Time) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการติดตามและควบคุมการทำโครงการให้
สำเร็จเป็นไปตามแผนงาน (2) มีการจัดทำตารางเวลาซึ่งเป็นการควบคุมและบริหารจัดการการเปลี่ยน
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เวลาอันอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำเนินโครงการ (3) มีการจัดลำดับความสำคัญของการทำ
โครงการอย่างชัดเจน 

 8.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารโครงการ 
POCCC ตามทฤษฎีของ Henry Fayol ที่มีผลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี    

  ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ ( Multiple 
Regression Analysis ) โดยวิธี Stepwise ซึ่งเป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวแปรต้น ( อิสระ ) ที่มี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรตามและมีนัยสำคัญทางสถิติเข้าสู่สมการ พบว่าปัจจัยด้านการบริหาร
โครงการ  POCCC ในกล ุ ่ มต ั วแปรต ้น  (อ ิ ส ระ )  3 ต ั ว  ประกอบไปด ้ วย  1) การควบคุม                                    
2) การประสานงาน 3) การสั่งการ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานี               
สูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 8.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่ มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าปัจจัยทางด้าน การบริหารงานโครงการ POCCC         
ตามทฤษฎีของ Henry Fayol โดยเฉพาะการควบคุมการดำเนินงาน โครงการ ซึ่งต้องมีการติดตามผล
การดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
คุณภาพ ด้านงบประมาณ และด้านเวลา และยังมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การเรียนรู้เพ่ือ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม จะสามารถช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย เพราะทีมงานมีการแบ่งงาน             
แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถและความชำนาญ เมื่อลงมือทำงานจะสามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ และทำให้งานประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล  
 
9. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจยั 

 9.1 การอภิปรายผล 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานี
สูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง -ชลบุรี กรณีศึกษา : บริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  สามารถอภิปรายผลการวิจัย จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า  ปัจจัยด้านการบริหารงานโครงการ POCCC ของ Henry 
Fayol  ในด้านการควบคุม (Controlling ) นั้น เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1)  มีการนำเครื่องมือต่างๆมาใช้



ธนกร  หมอสัมฤทธิ์ 
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ในการควบคุมการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (2) มีการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง  (3) มีการติดตามความ
คืบหน้าการทำงานโครงการ เป็นระยะ เพื่อให้สามารถดำเนินการเสร็จทันตามแผนงาน สอดคล้องกับ 
สมคิด บางโม (2560) ที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การควบคุม คือการตรวจสอบ ปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตาม
แผนที่ได้วางไว้และได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ และยังสอดคล้องกับบุญทัน ดอกไธสง (2537)   
ที่ได้กล่าวว่า การควบคุมเป็นกระบวนการในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนิน
ไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และจะได้รู้ปัญหา เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งการควบคุมที่ดี
ต้องเป็นหลักประกันให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  และจาก
ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามนั้น 
ด้านการคิดเชิงระบบ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีมากกว่าด้าน
อื่น ๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของ ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1) องค์กรมีการส่งเสริมให้มีการระดมสมองสำหรับการแก้ปัญหาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ        
2) องค์กร มีความสามารถในปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) องค์กรสามารถเชื่อมโยง
เหตุการณ์ต่าง ๆเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ทำให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
สอดคล้องกับ Ackoff (2010) ที่ได้กล่าวว่า การคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับองค์กร คือ องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ต้องนำระบบการคิดอย่างเป็นระบบมาจัดการระบบต่าง ๆ ในองค์กรให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน องค์กรประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ทั้งหมดรวม
เป็นหนึ่งเดียวกัน การคิดอย่างเป็นระบบจะไม่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะมองในภาพรวมทั้งองค์กร 
และพยายามใช้ความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การคิดอย่างเป็นระบบแท้จริง จะมองเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเกิดจากองค์กรแต่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ปัญหาทุกอย่างสัมพันธ์เกี ่ยวเนื่ องกันจนไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ โดยที่การทำงานใด ๆ ของมนุษย์ล้วนเป็นระบบทั้งสิ้น การกระทำทุกอย่าง
จะถูกโยงด้วยสายใยแห่งความสัมพันธ์กันและกันตลอดเวลา แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ในทันที ต้องใช้
เวลากว่าเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว โดยเฉพาะหากปรากฎการณ์ที่มีเราอยู่ร่วมด้วยยากที่
จะมองเห็น และผลจากการวิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยความสำเร็จในการทำงาน  การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามนั้น ด้านเวลา เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่
มากกว่าด้านอื่นๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของ ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3     
อันดับแรก ได้แก่ 1) องค์กรมีการติดตามและควบคุมการทำโครงการให้สำเร็จเป็นไปตามแผนงาน                
2) องค์กร มีการจัดทำตารางเวลาซึ่งเป็นการควบคุมและบริหารจัดการการเปลี่ยนเวลาอันอาจเกิดขึ้น
ได้ในระหว่างการดำเนินโครงการ  3) องค์กรมีการจัดลำดับความสำคัญของการทำโครงการ                                
อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ Turner (1993) ที่ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ผลลัพธ์ที่
คาดหวังว่าจะเกิดขึ ้นเมื ่อมีการดำเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จ ถ้าเป็นการบริหารทั่วไปมักเน้น
วัตถ ุประสงค์ด ้านคุณภาพ ต้นทุน และ เวลาเท่าน ั ้น ขณะที ่การบร ิหารโครงการสามารถ                     
เน้นวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ได้แก่ คุณภาพหรือต้นทุนหรือเวลา เพ่ือบรรลุผลลัพธ์



 
 316  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

ที่ดีที่สุด โดยทั่วไปผู้บริหารโครงการมักจะเน้นวัตถุประสงค์ด้านเวลา ทั้งนี้เพราะวิธีการควบคุมเวลา
โดยใช้โครงข่าย(network) อย่างเป็นระบบเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้เวลา              
ยังเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนมากท่ีสุด ผู้บริหารจึงควบคุมเวลามากกว่าต้นทุนและคุณภาพ  
 9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี  กรณีศึกษา: บริษัท จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางผลการวิจัยดังต่อไปนี้  

 1. ด้านการบริหารงานโครงการ ตามหลัก POCCC ของ Henry Fayol จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการควบคุม ( Controlling )  ของการบริหารงานโครงการ นั้นมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งปัจจัยด้านการควบคุมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก
ต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี ซึ่งเป็นการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  ดังนั้นต้องมีการควบคุมบริหารงานโครงการ
ที่ดี  โดยการควบคุมเป็นการบังคับให้ผลงานที่ได้มีมาตรฐาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นและต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงานลง โดยมีการตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละแผนงาน การ
กำหนดวิธีปฏิบัติงาน  การจัดตารางเวลาที่ใช้ไปมากน้อยเพียงใด การกำหนดนโยบาย การใช้เงิน
งบประมาณ การทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมมลพิษด้านต่างๆ ในขณะที่ดำเนินงาน
ก่อสร้าง ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน ในบริเวณที่โครงการกำลังดำเนินงาน  ซึ่งสิ ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ผู้บริหารโครงการต้องมีการให้ความสำคัญและพิจารณาดำเนินงานภายใต้กฏหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ  
และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินสูงสุด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 2. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ตามแนวคิดของ Peter Senge  จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking) นั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี ซึ่งเป็นการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ ที่มีการดำเนินงานโดยหลายหน่วยงาน วิศวกรหรือผู้ปฎิบัติงานนั้นจะต้องสามารถ
ทำการประเมินองค์ประกอบของสถานการณ์หรือวิเคราะห์สภาพปัญหาของการทำโครงการใน
ภาพรวมทั้งหมด โดยในระหว่างทำโครงการนั้นจะต้องมีการประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร และระบบการบริหารงานภายใน เช่น ในการที่จะขนส่งท่อน้ำที่มีขนาดใหญ่ไปยัง
พื้นที่ก่อสร้างนั้น จะต้องมีการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เคลียร์พื้นที่ การจราจรใน
ระหว่างการขนส่ง ให้เป็นไปตามกระบวนการ ซึ่งผู้ปฎิบัติงานต้องมีการมองภาพรวมอย่าง เป็นระบบ 
มีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ให้สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือมองเห็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงติดต่อกัน และสามารถแก้ไขสถานการณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 



ธนกร  หมอสัมฤทธิ์ 
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 3. ด้านความสำเร็จในการดำเนินโครงการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเวลา ( Time) 
นั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บ
น้ำคลองหลวง-ชลบุรี  นั้นเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นโครงการที่มีความสำคัญ  โดยดำเนินการ
ก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงไปยัง จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาระบบท่อส่งน้ำ ให้สามารถ
จ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอซึ่งการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดนั้น จะสามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.ชลบุรีให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ของภาครัฐ ภายใต้ไทยแลนด์ 
4.0 โดยเป็นการพัฒนาต่อยอด จากพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  

 4. จากผลการศึกษาพบว่า  ด้านการบริหารงานโครงการ ตามหลัก POCCC ของ Henry 
Fayol   ในส่วนของ ปัจจัยการควบคุม ปัจจัยการประสานงาน และปัจจัยการสั่งการ มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่าง
เก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี ซึ่ง ลักษณะที่สำคัญของโครงการ คือ เป็นโครงการขนาดใหญ่  มีการใช้
ทรัพยากรจำนวนมากทั้งด้าน คนงาน เงินลงทุน เครื่องจักร และเทคโนโลยี  มีกิจกรรมการทำงานที่
เกี่ยวกับหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ส่วนของการควบคุม  การประสานงาน และการสั่งการ จึงเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้
โครงการประสบความสำเร็จภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 
เพื่อทำให้โครงการเป็นส่วนที่เสริมแผนกลยุทธ์ขององค์กรและพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการดำเนิน
ธุรกิจ 

 9.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรได้มีการนำปัจจัยความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
สำหรับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี กรณีศึกษา: บริษัท จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ขององคก์ร และทำการวิจัยเพิ่มเติมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการอ่ืนต่อไป  

  2. การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีการบริหารงานของ Henry Fayol และแนวคิด
การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของ Peter Senge มาใช้ในการกำหนดตัวแปรการวิจัย ซึ่งการศึกษาใน
อนาคต ควรได้มีการนำตัวแปรปัจจัยทฤษฎีแนวคิดด้านอื่นๆ มาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้
แนวทางของปัจจัยความสำเร็จในงานวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี และทำให้ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
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  3. การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท จัดการ 
และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ ่งในการศึกษาในอนาคตควรได้มีกา ร
สัมภาษณ์ เพิ่มเติมในส่วนของผู้จัดการโครงการ วิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมา          
ที ่เข้ามาดำเนินงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เพ่ือที่จะทำให้ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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พลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี 

 
 
 

ธนินท์รัฐ  ไชยพัฒน์เดชากร* 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ใน
ศึกษานโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี   โครงสร้างแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดชลบุรี และพลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า นโยบายและการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 26 เมษายน 2554 ให้ดำเนินการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งผู้ติดตาม  มีมาตรการป้องกันสกัดกั้นและ
ปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มาตรการนำแรงงานต่างด้าวที ่เข้ามาทำงานใน
ประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในส่วนโครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี แรงงานต่างด้าวที่
ได้รับ ใบอนุญาตทำงานในจังหวัดชลบุรี มีจำนวน 114,648  คน พลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี 
พบว่า การรับสมัครแรงงานต่างด้าวของนายจ้างและการสมัครงานของแรงงานต่างด้าว การขออนุญาต
เข้าประเทศประเภทต่าง ๆ  (Visa) การขอข้ามจุดผ่านแดนของแรงงานต่างด้าว การขอรับใบอนุญาต
ทำงานของแรงงานต่างด้าวตามลักษณะของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การแจ้งรับและการจัดหาสถานที่พักให้กับ
คนงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน การออกนอกพื้นที่ของ
แรงงานต่างด้าว การขอย้ายสถานประกอบการ การจัดกิจกรรมทางศาสนา การขอรับบริการสาธารณสุข 
การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน การขอออกนอกราชอาณาจักร  ข้อเสนอแนะด้านการสมัครงาน การขอวีซ่า 
การขอรับใบอนุญาตทำงาน การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภาครัฐควรมีแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้ทั้งนายจ้าง
และลูกจ้าง การเพิ่มจุดบริการเบ็ดเสร็จตามจุดผ่านแดนจังหวัดต่าง ๆ และการบริการเบ็ดเสร็จสำหรับ
การรายงานตัว การเพ่ิมโทษให้กับนายจ้างและลูกจ้างกรณีท่ีลูกจ้างออกนอกพ้ืนที่รับอนุญาต 
คำสำคัญ: พลวัตร  แรงงานต่างด้าว ชลบุรี    

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี  
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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ABSTRACT 

 This research is a research study on Foreign Labor Dynamics, Chonburi Province 
With research objectives consisting of To study the policy and management of foreign 
workers in the government sector in Chonburi Province To study foreign labor structures 
in Chonburi Province To study the dynamics of foreign workers in Chonburi Province. 
Policy and Management of Foreign Workers in the Government Sector in Chonburi 
Province The Cabinet passed a resolution on April 26, 2011 to register migrant workers 
living in Thailand, including their followers. There are measures to prevent, intercept 
and suppress the arrest of foreign labor Measures to bring foreign workers to work in 
the country according to the Memorandum of Understanding (MOU). The Structure of 
foreign workers in Chonburi Province Information as of September 30 , 2020  Foreign 
workers received Work permits in Chonburi province amounted to 114 ,648  people. 
Foreign Labor Dynamics, Chonburi Province There are different methods as follows: 
recruiting foreign workers for employers and foreign workers recruiting Various types of 
entry permits (Visa) requesting cross-border crossing of foreign workers Obtaining a work 
permit for foreign workers according to the nature of the labor force group Receiving 
notification and finding accommodation for foreign workers registration and permission 
to accept foreign workers to work Leaving the area of foreign workers Request for 
business relocation Religious activities Application for health services Payment of wages 
Requesting to leave the Kingdom. From research studies, there are suggestions for job 
application, visa application, work permit application. Employer registration. The public 
sector should have a platform that can be used by both employers and employees. 
Adding one stop service at provincial border crossings and comprehensive reporting 
services. Adding penalties to employers and employees when employees leave the 
permitted area. 

Keywords:  Dynamics Foreign labor Chonbur
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที ่ตั ้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม                
ปิโตเลียม ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์กลางทางค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมทั้งมี
ที่พักโรงแรมขนาดใหญ่เหมาะแก่การจัดประชุมสัมมนาและให้บริการนักท่องเที่ยวมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่
สำคัญ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้มีโอกาสเป็นศูนย์กลางคมนาคม เพ่ือการนำเข้าและส่งออกทางทะเล
ที่สำคัญ รวมทั้งเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย (ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ , 2562 : ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดชลบุรี) 

 ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวเข้ามาสู่  จังหวัด
ชลบุรี เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวจาก 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา           
ที่มีจำนวนมากที่สุด ปัจจุบันมีจำนวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานในจังหวัดชลบุรีมากกว่า 
114,648 คน ซึ่งแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติดังกล่าว มีการกระจายตัวทำงานอยู่ในกิจการทางเศรษฐกิจ
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ดังนั้นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ จึงมี
ความสำคัญและมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ในหลายด้าน ทั้งนี้ในยุคโลกาภิวัตน์ 
ได้มีการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนมากขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ          
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาและในกรณีที่
ประเทศหนึ่ง ๆ เป็นทั้งประเทศ “ผู้ส่ง”และ”ผู้รับ” แรงงานไปพร้อมกัน เช่น ประเทศไทยมีแรงงาน
ส่วนหนึ่งไปทำงานในต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันมีแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศ  กัมพูชา ลาว              
เมียนมา เข้ามาปิดช่องว่างการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในไทยอย่างไรก็ดี (สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ชลบุรี , 2563 : รายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) :หน้า 7) 

 ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เป็นการเคลื่อนย้ายผ่านชายแดน 
โดยมีไทยเป็นประเทศผู้รับแรงงานต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และค่าจ้างแรงงานในไทยยังสูงกว่า
ในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ความต้องการจ้างงานในไทยก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของกัมพูชา ลาว และ เมียนมา 
ส่วนใหญ่เข้ามาทางานในภาคการผลิต การเกษตร ประมง ก่อสร้างและคนรับใช้ในบ้าน โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวสูง การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนที่มีความพร้อม
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development: EEC) ส่งผลให้เกิดปัญหาคือ ปัญหาการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมือง เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ ปัญหาการให้บริการสาธารณสุขที่เกิดจากการเคลื่อนยา้ย
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศ ปัญหาการให้บริการการศึกษา
ของบุตรแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศระหว่างทำานของภาครัฐและปัญหาการผลักดันแรงงานต่าง
ด้าวกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้วิจัยจึงเกิดคำถามในการวิจัยในประเด็นนโยบายและการจัดการ
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แรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรีเป็น
อย่างไร พลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 (1) เพ่ือศึกษานโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี 
 (2) เพ่ือศึกษาโครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี  
 (3) เพ่ือศึกษาพลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยพลวัตรแรงงานต่างด้าวครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
รับสมัครงาน และ วิธีการสมัครงาน การขอ VISA และการต่อ VISA การข้ามจุดผ่านแดนเข้าประเทศไทย 
การขอใบอนุญาตทำงาน การขอย้ายสถานที่ทำงานใหม่และการขอย้ายนายจ้าง การจัดหาที่พักอาศัย                
การขึ้นเบียนแรงงานต่างด้าว การรายงานตัว การดินทางออกนอกพ้ืนที่ภายในประเทศไทย การจัดกิจกรรม
ทางศาสนาประเพณี และวัฒนธรรม การใช้บริการสาธารณสุข การใช้บริการด้านการศึกษาแก่บุตรคนต่าง
ด้าว การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน สิทธิคนต่างด้าวตามกฎหมายของแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว 
และกัมพูชาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ประชากรที่เกี่ยวข้องได้แก่เจ้าของกิจการและแรงงานต่างด้าว กิจการ
ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย และผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กิจการประมงแปรรูปสัตว์น้ำหรือต่อเนื่อง
ประมง กิจการก่อสร้าง กิจการเกษตรกรรมหรือต่อเนื่องการเกษตรกรรม กิจการรีไซเคิล กิจการเกษตรและ
ปศุสัตว์ กิจการอู่ซ่อมรถล้างอัดฉีด กิจการผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจการผู้รับใช้ในบ้าน 
กิจการผลิตจำหน่ายผลิตภ ัณฑ์  อ ิเล ็กทรอนิกส์  โดยศึกษาระหว ่างเด ือน มิถ ุนายน 2563 ถึง                            
เดือนพฤศจิกายน 2563 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก      

4. ระเบียบวิธีการวิจัย   

 การศึกษาพลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) เนื่องจากความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว
จังหวัดชลบุรี ต้องศึกษาแบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ จำแนกได้ดังนี้ กฎหมาย 
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการดำเนินการ และขั้นตอนกระบวนการ ในการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยกำหนดแหล่งข้อมูลในการวิจัยไว้ 2 แหล่ง คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primacy Data) เป็นการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ เจ้าของกิจการแต่ละกิจการ 10 กิจการ และ
ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการนั้น กิจการละ 2 คน ภายในเขตจังหวัดชลบุรี 2) ข้อมูลทุติยภูมิ 
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(Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลดังนี้ เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ 
วารสาร งานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบความคดิการวิจัย    

 การทบทวนวรรณกรรมในครั ้งนี้จะพิจารณา 6 ประเด็น ประกอบด้วย นโยบายและการ
จัดการแรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี  โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี  การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน การให้บริการสาธารณสุข การจ้างงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างคนต่างด้าวรายละเอียดดังนี้ 

 นโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี  ตามที่คณะกรรมการบริหาร
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (กบร.) ได้มีมติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  เมื ่อวันที่                       
26 เมษายน 2554 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ ดังนี้ 1) มาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงาน
อยู่ในประเทศไทย 2) มาตรการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามจับกุมดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง 3) มาตรการนำเข้าแรงงานต่างด้าวรายใหม่อย่างถูกกฎหมาย โดยให้ดำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่  20 ธันวาคม 2548 4) มาตรการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) 5) มาตรการยกระดับหน่วยงานเลขานุการ กบร. เพื่อให้
สามารถดำเนินการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งระบบ โดยให้แรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันจดทะเบียนแล้วไปพิสูจน์สัญชาติ  การนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ     
ตาม MOU ความคาดหวังที ่จะมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวนอกเหนือจาก 3 ประเทศเพื ่อนบ้าน                
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 เมษายน 2554) 

 โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรีการใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี  ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2563 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในจังหวัดชลบุรี มีจำนวน 114,648 
คน จำแนกกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้ คนต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ 1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ  (ในจังหวัดชลบุรีไม่มีคนต่างด้าวประเภทนี้ )    
2. คนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภททั่วไป ได้แก่คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาต 
จำนวน 11,907 คน คนต่างด้าวมาตรา 9 นำเข้าตาม MOU ได้แก่ 3. คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม
ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทางจำนวน 42,146 คน 4. คนต่างด้าวมาตรา 12 
ประเภทส่งเสริมการลงทุนจำนวน 3,182 คน 5. ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติจำนวน 1,883 คน คนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 55,530 คน การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ,2563: รายงาน
สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) :7) 
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 การเคลื่อนย้ายแรงงานในปัจจุบันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศโดยมีกฎหมาย
และระเบียบควบคุมการเข้าเมืองซึ่งบางประเทศมีกฎหมายไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ใช้แรงงานเข้าหรือ
ออกนอกประเทศเด็ดขาดแต่ประเทศหลาย ๆ ประเทศก็อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถอาศัยอยู่อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายได้เพียงชั่วคราวเพ่ือประกอบธุรกิจ ศึกษา ทำงาน หรือ วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ จึงเกิด
การพ่ึงพิงระหว่างกันในกลุ่มประเทศต่าง ๆ (ไตรวุฒิ อ้างถึงใน Kritz,1987) ซึ่งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
ตัดสินใจย้ายถิ่นฐาน มี 2 ระดับ คือระดับมหาภาคและระดับจุลภาค ซึ่งล้วนแล้วมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด (push-pull factors hypothesis) ทฤษฎีทุนมนุษย์ (human 
capital bypothesi) หรือการวิเคราะห์ถึงทุนและประโยชน์ที่ได้รับ และทฤษฎีลักษณะเลือกสรร 
(selecivily hypothesi) ซึ่งการศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการย้ายถิ่นจะตั้งอยู ่บนหลักของการ
แสวงหาประโยชน์สูงสุดของแต่ละบุคคล (utiliymaximization) (Green wood 1975 397-422) 
ขณะที่ Donald J. Bogue (1969.12-17) กล่าวว่า การเคลื ่อนย้ายแรงงานเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ  
ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด ปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากจุดเริ่มต้น 
โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานไม่อยากทำงานที่เดิมและเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศอื่นเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหา ส่วนปัจจัยดึงดูดมีอิทธิพลให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าประเทศ เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะ
พบว่าปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าปัจจัยนั้นแสดงค่าเป็นบวกในประเทศ
ใหม่และแสดงเป็นลบในประทศท่ีอาศัยอยู่เดิม เช่น แรงงานอพยพออกจากประเทศที่มีอัตราค่าจ้างต่ำ  
เนื่องจากรายได้ไม่พียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้แรงงานเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศที่มีอัตรา
ค่าจ้างสูงกว่าประเทศเดิม (ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูด) ทั้งนี้ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่สำคัญ ได้แก่ 
ค่าจ้าง โอกาสในการมีงานทำ สภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมืองและสังคม เป็นต้น      
(Donald J. Bogue (1969.12-17) อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุผลักดันให้แรงงานเคลื่อนย้ายออก
จากพื้นที่นั้น มักเกี่ยวข้องกับสาเหตุดังต่อไป คือ อัตราการว่างงานสูงและการทำงานต่ำ ระดับการ
ว่างงานหรือการทำงานต่ำระดับเกิดขึ ้น  ระดับค่าจ ้างและเง ินเดือนต่ำ  ขาดสิ ่งจ ูงใจสำหรับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยทางสังคมและการเมือง ค่านิยมทางสังคม (พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ อ้างถึงใน 
ศิริพงษ ์ลดาวัลย์ ณ อยุธยา) 

 การจ้างงานหรือการสรรหาแรงงาน หมายถึง กระบวนการในการค้นหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการจากแหล่งต่าง ๆ ให้สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กร โดยผู้มี
หน้าที่ในการสรรหาบุคลากรจะต้องเข้าถึงแหล่งที่มาของบุคคลากรดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะ  
สมกับงานให้เกิดความสนใจที่จะร่วมงามกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปนายจ้างหรือผู้ประกอบการจะทำการสรรหาพนักงานก็ต่อเมื่อมีพนักงาน  
ลาออกปริมาณเพิ่มขึ้น ต้องการขยายธุรกิจเป็นต้น การสรรหาจะกระทำโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
จะดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 วิลาวรรณ รพีพิศาล  (2550 : 79) กล่าวว่า การสรรหาเป็นหน้าที่หนึ่งของการบริหารงาน
บุคคลที่ต้องอาศัยวิธีการแสวงหาและจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถเชิงศักยภาพ ทัศนคติ 



ธนินท์รัฐ  ไชยพัฒน์เดชากร 
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และคุณสมบัติต่าง ๆ ที ่ตรงตามความต้องการขององค์การ เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในตำแหน่ง                    
ที่เหมาะสม และสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้และที่
สำคัญการสรรหาต้องวางอยูในกรอบของความต้องการและความยุติธรรมเป็นพ้ืนฐาน และ Milkovich 
and Glueck (อ้างใน สำรวจ ทวีชัย, 2551: 46) กล่าวถึงการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีลักษณะตรง
ตามลักษณะงานโดยสิ่งที่ต้องพิจารณาในการสรรหาประกอบด้วย 3 ส่วน ด้วยกัน คือ แหล่งที่มาของ
บุคลากร กระบวนการสรรหา และการประเมินผลการสรรหา โดยรูปแบบการสรรหาจะเป็นแบบใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ภาวะเศรษฐกิจ โครงสร้างองค์การ ลักษณะเฉพาะของงาน 
เป็นต้น จากความหมายที่นักวิชาการได้ให้ไว้ดังที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่ามีการให้ความหมายที่ความ
คล้ายคลึงกันโดยต่างให้นิยามของการสรรหาว่าเป็นกระบวนการ ที่จะต้องดำเนินการอย่างมีขั้นตอน   
มีระบบระเบียบ และมีกฎเกณฑ ์มีการวางแผนอย่างชัดเจน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการขององค์การ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ในแต่ละข้ันตอนจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
เหมาะสม และยุติธรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของการสรรหา ได้ว่า การสรรหา หมายถึง 
กระบวนการของการกลั่นกรอง และค้นหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน และ
มีทัศนคติตรงตามที่องค์การต้องการ รวมไปถึงการจูงใจให้บุคคลนั้นเข้าสมัครงานในองค์กรโดยวิธีการ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์การ โดยอยู่ในกรอบความต้องการ และมีความยุติธรรม
เป็นพื้นฐาน (วรพงศ์ เขื่อนปัญญา. 2559: ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดชลบุรี) 

 ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน อุปสงค์แรงงาน หมายถึง ความต้องการแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของ
การผลิตและเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นนายจ้างนายจ้างเหล่านี้
เองก็ประสงค์จะว่าจ้างแรงงาน ณ ระดับค่าจ้างต่าง ๆ ที่นายจ้างได้กำหนดในช่วงเวลาหนึ่งความ
ต้องการจ้างแรงงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือมีการลงทุนใหม่หรือเมื่อมีการลงทุนการผลิต
เพิ่มเติมซึ่งทั้งสองกรณีหลังนี้ก็จะมีตำแหน่งว่างงานอุปสงค์แรงงานเป็นอุปสงค์ที่สืบเนื่อง  หมายถึง  
การเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์แรงงานเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุปสงค์อื่นหรือเหตุการณ์
อื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแรงงานนั่นก็คือ อุปสงค์สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นจึงมีความต้องการจ้าง
แรงงานเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น การลงทุนขยายงานเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะผลิตสินค้าและบริการ
มากขึ้นจึงมีความต้องการจ้างแรงงานเข้ามาทำงานมากขึ้นอุปสงค์ของแรงงานนั้นแบ่งเป็น  อุปสงค์
แรงงานในระยะสั้น คือ ในระยะที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยแปรผันได้เท่านั้นส่วนปัจจัยคงที่
ผู้ผลิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นการเพิ่มหรือลดระดับการผลิตจึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
จำนวนปัจจัยผันแปร และอุปสงค์แรงงานในระยะยาว คือ ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งแรงงาน
และเครื่องจักรอย่างไรก็ ตามในระยะยาวนี้ถ้าอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นผู้ผลิตจะลดคนงานมากกว่าในระยะ
สั้นในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราค่าจ้างลดลงนายจ้างก็จะจ้างคนงานมาเป็นจำนวนมากกว่าระยะสั้น 
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 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน สามารถแบ่งทฤษฎีของแรงจูงใจในการทำงานได้ 2 รูปแบบ คือ 

 1) เชิงเนื้อหาอธิบายถึงเนื้อหาของงานเน้นความท้าทายความเจริญก้าวหน้าโอกาสและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำงานของพนักงาน 

 2) เชิงกระบวนการอธิบายถึงกระบวนการในการทำงานไม่เน้นที่การทำงาน โดยตรงแต่
ค่อนข้างท่ีจะเน้นที่การรับรู้ความเข้าใจที่มีต่อการทำงานและการตัดสินใจสามารถแบ่งออกเป็น ทฤษฎี
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierachy of needs) มาสโลว์ 
(Maslow, 1954) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมทฤษฎีของเขาได้ชื่อว่าทฤษฎีลำดับความต้องการ
โดยอธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นลำดับขั้น ซึ่งพบว่าบุคคลมักดิ้นรนตอบสนองความต้องการ             
ขั้นต่ำสุดก่อนเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วจึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ 

 การเข้าถึงบริการสุขภาพโดยระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวได้ถูกพัฒนาเพื่อให้
เกิดการบริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันในทุก ๆ เชื้อชาติภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชน โดย
ประวัติศาสตร์ของสิทธิมนุษยชน เริ่มขึ้นจากที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 ณ ประเทศฝรั่งเศส ในการประชุมดังกล่าวได้มีข้อมติรับรองปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งถือว่าปฏิญญาดังกล่าว
นั้นเป็นเอกสาร ประวัติศาสตร์ ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก
และถือเป็น มาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของ ประชาชนทั่วโลก โดยในปฏิญญาฉบับนี้มีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในด้าน
สุขภาพอยู่ใน ข้อที่ 25 (1) ที่กล่าวว่า “ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับ
สุขภาพและความ อยู่ดีของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและการดูแล
รักษาทางการ แพทย์และบริการสังคมที่จำเป็นและมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ 
หม้าย วัยชรา หรือปราศจากการดำรงชีพอื ่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน” 
(United Nations, 2015) ซึ ่งปฏิญญาฉบับนี ้เป็นพื ้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (วรวิทย์ มิตรทอง, 2560: การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร: 13 -14) 

 สำหรับงานด้านสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว  ประเทศไทยเริ ่มมีมาตรการทางด้าน 
สาธารณสุขที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวใน ปี พ.ศ.2539 โดยบังคับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องตรวจ 
ร่างกายก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทยและเนื่องจากผลการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวพบ 
โรคติดต่อที ่สำคัญและเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย จึงทำให้ในปี พ.ศ.2541 
ประเทศไทยได้เริ ่มมีการขายบัตรประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวตามความสมัครใจในอัตรา               
คนละ 500 บาทต่อปี เพื่อนนำเงินค่าประกันสุขภาพมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล
แรงงาน ต่างด้าว ต่อมาในปี พ.ศ.2547 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับราคาสำหรับการประกัน
สุขภาพ แรงงานต่างด้าว โดยคิดค่าประกันสุขภาพในอัตรา 1,300 บาทต่อคนต่อปีและเสียค่าตรวจ
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สุขภาพอีก คนละ 600 บาท รวมเป็น 1,900 บาท (กระทรวงสาธารณสุข , 2548)  จากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยภายใต้การดูแลของ  คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ จัดตั้งศูนย์บริการ            
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขึ ้นทั ่วประเทศ เพื ่อให้เกิดการ                
จดทะเบียนและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่าง ครอบคลุมและให้แล้ว
เสร็จภายในจุดเดียว โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความครอบคลุมในการ เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการลดราคาค่าตรวจ สุขภาพแรงงานต่างด้าวลงโดย
เสียค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาทและเสียค่าประกันสุขภาพในอัตรา 1,600 บาทต่อคนต่อปี โดยที่
การประกันสุขภาพในครั้งนี้แรงงานต่างด้าวที่ประกันสุขภาพจะได้รับการ  คุ้มครองในเรื่องของการ
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High Cost) เพิ่มขึ้น โดยประกาศฉบับนี้ครอบคลุม ไปถึงบุตรของแรงงาน
ต่างด้าวที่มีอายุไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ ที่จะเสียค่าประกันสุขภาพในอัตรา 365 บาท ต่อคนต่อปีและไม่เสีย
ค่าตรวจสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ อัตราค่าบริการนี้เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน โดยแรงงานต่างด้าวที่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ ดังกล่าวได้คือแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา รวมถึงบุตรที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่เคยได้รับการผ่อนผันให้อยู่
ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ หลังจากเข้าสู่ระบบ
ประกันสุขภาพแล้วแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิประโยชน์และบริการ ทางการแพทย์ครบถ้วนทั้งใน
ด้านรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคและการ ฟื้นฟูสภาพ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) นอกจากสิทธิบัตรประกัน
สุขภาพ แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ โดยผ่านระบบประกันสังคมของกระทรวง
แรงงาน ซึ่งเริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยมีข้อกำหนดว่า แรงงานต่างด้าวที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคม
จะต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีใบอนุญาตการทำงาน และมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ ระบบประกันสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็น
ต้น (วรวิทย์ มิตรทอง, 2560: การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร: 2-3) 

 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจ้างคนต่างด้าว 

 พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ 2522  กล่าวว่า บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรืออกไป
นอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี 
หรือท้องที่ตามกำหนดเวลา ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่  
หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้นจาก
สถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการ
ตรวจลงตราวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว บางประเภทเป็นกรณีพิเศษ (พระราชบัญญัติ ตรวจคนเข้าเมือง 
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พ.ศ. 2522 (ฉบับพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม96 ตอนที่ 25 ,1 มีนาคม 2522  หน้า 51 ,52 ))
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน
ให้นายจ้างจ่าย ค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงใน
วันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงาน
ตามจำนวน ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่าย ค่าล่วงเวลาใน
ว ันหยุดให ้แก่ล ูกจ ้างในอัตราไม่น ้อยกว ่าสามเท่าของอัตราค่าจ ้างต ่อช ั ่วโมงในว ันทำงาน  
(พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 155, ตอนที่  8 , 20 กุมภาพันธ์ 
2541 

 พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 กล่าวว่า คนต่างด้าว
ที่ทำงานกับนายจ้างตามกฎหมาย ถ้าออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้างจะทำงานกับในทางอื่นใดไม่ได้
เว้นแต่พิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออกจากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้างหรือได้ชำระ
ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิมแล้วในกรณีเช่นนั้นให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทำงานใหม่หรือสลักหลัง
ใบอนุญาตทำงานเพื่อแสดงถึงสิทธิ์ในการเปลี่ยนนายจ้าง คนต่างด้าวที่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้าง  ต้อง
ทำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิมและในกรณีที่คน
ต่างด้าวนั้นทำงานประเภทที่นายจ้างต้องวางหลักประกัน นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกันต่อ
อธิบดี ภายใน 15 วันนับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวนั้น (พระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2560 .ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 65ก . 20 กุมภาพันธ์ 2560)  

 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้ง การทำงานของคน
ต่างด้าวพ.ศ. 2563 กล่าวว่า ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาทำงานใน
กิจการของตนในราชอาราจักรจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวนั้นก็ได้  

 พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 กล่าวว่า ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
และไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่งเมื่อมีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า
ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป 

 บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย           
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเมียนมา 
กล่าวว่า  สัญญาจ้างงานที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้รับจะมีกำหนด
ระยะเวลาการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในระยะเวลาสองปีระยะของระยะของสัญญาจ้าง
งานสามารถขยายได้อีกสองปีหากมีความจำเป็นภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงานแล้ว
คนงานจะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทาง ในกรณีการสมัครเข้ารับการจ้างงานในประเทศผู้รับ
อีกครั้งรายงานจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้วเป็นเวลา 30 วันจึงจะสามารถทำการสมัคร
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เข้ารับการจ้างงานใหม่ได้ (บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ค้นเมื ่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จาก 
https://www.doe.go.th)  

 คู่มือและแนวปฏิบัติ  สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคล ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือ  
ไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560) วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้  

 1) การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ
ไทยที่เดิมเคยจำกัดกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดกัดระดับ ประเภท หรือพ้ืนที่การศึกษา ทั้งการรับเข้าเรียน 
ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานทางการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ
ตามร่างระเบียบ ฯ และแนวปฏิบัติ  

 2) การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่
กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกันกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า นโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ 
มีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล                  
พ.ศ.2558  พระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้ง การทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2563  ประกาศกระทรวง
แรงงาน เร ื ่อง กำหนดงานที ่ห ้ามคนต่างด้าวทำ ว ันที่  1 เมษายน 2563 และ ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ ่มเติม                  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553  เพ่ือกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
ในประเทศ  การขอรับใบอนุญาตทำงาน  การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว  การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ การตรวจคนเข้าเมือง  แรงงานทางทะเล  ข้อกำหนดงานที่ห้าม
คนต่างด้าวทำ  การคุ้มครองแรงงาน และ สิทธ์คนต่างด้าวตามกฎหมาย ในส่วนโครงสร้างแรงงานต่าง
ด้าวในจังหวัดชลบุรี  ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับประเภทและจำนวนสถาน
ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ประเภทและจำนวนแรงงานต่างด้าว  ประเภทและจำนวนนายจ้างที่
ใช้แรงงานต่างด้าว ประเภทและจำนวนตำแหน่งแรงงานต่างด้าว  และ ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกื้อกูล ดังนั้น การศึกษาพลวัตรแรงงานต่างด้าวจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตั วแปรสำคัญคือ    
การสมัครงาน การข้ามแดนเข้าไทย การขอ VISA และต่อ VISA ตามระเบียบแห่งพระราชบัญญัติตรวจ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตราการขึ ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมิติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่           
26 เมษายน 2554 การหาที ่พ ักอาศัยตามข้อกำหนดแห่งส ัญญาจ้าง  กรมการจัดหางานงาน                       
การรายงานตัว ประจำทุก 90 วัน ตาพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 การเดินทาง                 



 
 330  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

ออกนอกพื้นที่ภายในประเทศไทย ตามระเบียบแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู ่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                 
16 มกราคม พ.ศ. 2561    การขอใบอนุญาตทำงาน การขอย้ายสถานที่ทำงานใหม่และการย้าย
นายจ้าง ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้ง 
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563  การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม การใช้
บริการด้านสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 การใช้บริการด้านการศึกษาแก่
บุตรคนต่างด้าวมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 : เรื่องการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย การจ่ายค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541   และการกลับออกไปจากประเทศ ตามข้อกำหนดแห่งสัญญาจ้าง กรมการจัดหางาน 
ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคิด 

โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี 
................................................... 

▪ ประเภทและจำนวนสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว 
▪ ประเภทและจำนวนแรงงานต่างด้าว 
▪ ประเภทและจำนวนนายจา้งที่ใช้แรงงานต่างด้าว 
▪ ประเภทและจำนวนตำแหน่งแรงงานต่างด้าว 
▪ ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 
 

นโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าว 
ภาครัฐในจังหวัดชลบุรี

........................................................ 
▪ นโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ 
▪ ระเบียบวา่ด้วยการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ 
▪ ระเบียบวา่ด้วยขอรับใบอนุญาตทำงาน 
▪ กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว 
▪ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ 
▪ ระเบียบวา่ด้วยตรวจคนเข้าเมือง 
▪ ระเบียบวา่ด้วยแรงงานทางทะเล 
▪ ระเบียบข้อกำหนดงานที่หา้มคนต่างด้าวทำ 
▪ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
▪ สิทธ์คนต่างด้าวตามกฎหมาย 
▪ การบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 

 

พลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี 

......................................................... 
▪ การสมัครงาน 
▪ การข้ามแดนเขา้ไทย 
▪ การขอ VISA  และต่อ VISA 
▪ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว  
▪ การหาทีพ่ักอาศัย 
▪ การรายงานตวั ประจำทุก 90 วัน  
▪ การเดินทางออกนอกพื้นทีภ่ายในประเทศ

ไทย  
▪ การขอใบอนุญาตทำงาน 
▪ การขอย้ายสถานที่ทำงานใหมแ่ละการ

ย้ายนายจ้าง  
▪ การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และ 

วัฒนธรรม  
▪ การใช้บริการด้านสาธารณสุข 
▪ การใช้บริการด้านการศึกษาแก่บุตรคน

ต่างด้าว  
▪ การจ่ายค่าจา้ง 

▪ การกลับออกไปจากประเทศ   
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 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัว ของ McKinsey (7S Framework of McKinsey)
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ดังนั้นสภานประกอบการหรือ องค์กร              
ที่ประสบความสำเร็จได้นั้น จะมีรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวพัน
ระหว่างกันของตัวแปรทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้  

 จากกรอบแนวความคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระประกอบด้วยนโยบายและการจัดการ
แรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี และ โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี ส่วนตัวแปร
ตาม ประกอบด้วยพลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี 

6 ผลการวิจัยพลวัตรแรงงานต่างด้าวชลบุรี   

 การศึกษาพลวัตรแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เครื่องในการมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 30 คน ใน 14 ประเด็น ได้แก่ การสมัครงาน  
การข้ามจุดผ่านแดน การขอ VISA และการต่อ VISA การขอใบอนุญาตทำงาน การข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว การหาที่พักอาศัย การรายงานตัว การเดินทางออกนอกพ้ืนที่ภายในประเทศไทย  การขอย้าย
สถานที่ทำงานใหม่และการขอย้ายนายจ้าง การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม การใช้
บริการสาธารณสุข การใช้บริการด้านการศึกษาแก่บุตรคนต่างด้าว การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและ
สิทธิตามกฎหมาย การกลับออกไปนอกประเทศ ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และ 
กัมพูชา ภายในจังหวัดชลบุรี  มีรายละเอียดดังนี้ 

 6.1 การรับสมัครงานของนายจ้าง ใช้วิธีการรับสมัครแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานของใน
สถานกิจการ มีดังนี้ ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มแรงงานต่างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการนี้อยู่แลว้ว่า
กิจการ ต้องการรับสมัครแรงงาต่างด้าวเพ่ิม ก็จะแนะนำญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูงที่ทำงานอยู่ที่อ่ืน ๆ ให้มา
สมัครงาน กิจการได้นำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมี
แรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแต่ประสงค์จะย้ายสถานที่ทำงานใหม่มา
ทำงานกับกิจการแห่งนี้ ก็เข้าสมัครงานโดยตรงกับกิจการ ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการรับ
สมัครแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง กิจการประมงแปรรูปสัตว์น้ำหรือต่อเนื่องประมง กิจการผลิต
หรือ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจการผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการเกษตรกรรม
หรือต่อเนื่องการเกษตรกรรม (ปัณณวิชญ์, 24 ตุลาคม 2563) กิจการผู้รับใช้ในบ้าน แรงงานต่างด้าวที่
ทำงานอยู่ในกิจการแห่งนี้จะมาสมัครเข้าทำงานโดยเพื่อนแรงงานต่างด้าวด้วยกันที่ทำงานอยู่ที่นี้ก่อน
แล้วชักชวนให้มาสมัครเพื่อที่จะได้ทำงานเป็นเพื่อนกันโดยไม่นำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน
ประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) (ชนกพร, 16 ตุลาคม 2563) วิธีการสมัครงานของแรงงานต่าง
ด้าว มีรายละเอียดดังนี้ เพื่อนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับสถานประกอบการนี้ก่อนแล้วจะชักชวน
แนะนำให้มาสมัครงานในกิจการนี้เมื่อได้ทราบถึงประกาศรับสมัครงานว่ากิจการนี้เปิดรับสมัครแรงงาน
ต่างด้าวเข้าทำงานเพิ่ม ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการสมัครงานของแรงงานต่างด้าวใน
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กิจการค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย และผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กิจการประมงแปรรูปสัตว์น้ำ 
หรือ ต่อเนื่องประมง กิจการก่อสร้าง กิจการรีไซเคิล กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการอู่ซ่อมรถ ล้าง 
อัดฉีด กิจการผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และกิจการผู้รับใช้ในบ้านกิจการเกษตรกรรมหรือ
ต่อเนื่องการเกษตรกรรม (ทวย, 10 พฤศจิกายน 2563) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) และได้ไปสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตัวแทนการ
รับสมัครงานของกิจการนี้ โดยทราบถึงข่าวการรับสมัครงานของกิจการจากการประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทจัดหางานตัวแทนกิจการที่ประเทศกัมพูชา เมื่อพิจารณาถึง ค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดแล้วจึง
ตัดสินใจสมัครมาทำงานในกิจการนี้ ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการสมัครงานของแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการต่อเนื่องการเกษตร กิจการก่อสร้าง กิจการผลิต หรือ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
กิจการประมงแปรรูปสัตว์น้ำ หรือ ต่อเนื่องประมง กิจการผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์                  
(ยี่ กาส,ี 17 ตุลาคม 2563) 

 ผลการวิเคราะห์กรณีการรับสมัครงานของนายจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วรพงศ์ 
เขื่อนปัญญา (กุมภาพันธ์ 2559) อธิบายว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการค้นหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการจากแหล่งต่าง ๆ ที่ให้สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กร 
เหมาะสมกับงานภายใต้ข้อจำกัดของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปนายจ้างหรือผู้ประกอบการจะ
ทำการสรรหาพนักงานก็ต่อเมื่อมีพนักงานลาออกปริมาณเพิ่มขึ้น ต้องการขยายธุรกิจ ประกอบกับยัง
สอดคล้อง กับทฤษฎี อุปสงค์แรงงาน กล่าวว่า ความต้องการแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการผลิต
และเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นนายจ้างนายจ้างเหล่านี้เองก็
ประสงค์จะว่าจ้างแรงงาน ณ ระดับค่าจ้างต่าง ๆ ที่นายจ้างได้กำหนดในช่วงเวลาหนึ่งความต้องการ
จ้างแรงงาน เมื่อมีตำแหน่งว่าง หรือมีการลงทุนใหม่ หรือเมื่อมีการลงทุนการผลิตเพิ่มเติมซึ่งทั้งสอง
กรณีนี้ก็จะมีตำแหน่งว่างงานแต่อย่างไร แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่าวิธีการรับสมัครงาน จะเป็นการ
บอกต่อในกลุ่มเพ่ือน ญาติ พ่ีน้อง การนำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง 
(MOU)  และ แรงงานต่างด้าวสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ และวิธีการสมัครงานของ
แรงงานต่างด้าว  สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ของ  Donald J. Bogue 
(1969.12-17)  การเคลื่อนย้ายแรงงานเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลักดัน และ ปัจจัยดึงดูด แรงงาน
ต่างด้าวจะอพยพออกจากประเทศหรือกิจการ ที่มีอัตราค่าจ้างต่ำ เนื่องจากรายได้ไม่พียงพอ ย้ายไป
ทำงานในประเทศหรือกิจการที่มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศเดิม และวีรศักดิ์ นาทะสิริ ( 2557:) 
อธิบายว่า นโยบายของรัฐบาลไทยที่กำหนดค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 ได้กลายเป็นแรงจูงใจให้แรงงาน
ต่างด้าวต้องการที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะมุ่งหวังที่จะได้รับค่าแรงงานที่สูง
กว่าค่าแรงงานในประเทศของตน และยังสอดคล้องกับหลักทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน ตามทฤษฎี
ลำดับขั ้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierachy of needs) มาสโลว์ (Maslow, 1954) 
อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นลำดับขั้น ซึ่งพบว่าบุคคลมักดิ้นรนตอบสนองความต้องการขั้น
ต่ำสุดก่อนเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วจึงแสวงหาความต้องการขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับในยุคแรกของ
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มาสโลว์ (Maslow) แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่าวิธีการรับสมัครงานของลูกจ้าง แนะนำบอกต่อในกลุ่ม
เพ่ือน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 

 6.2 การข้ามจุดผ่านแดนเข้าประเทศไทย แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ทุกกิจการจะสัญจร 
เดินทาง เข้า–ออก ประเทศไทย ณ.จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เป็นจุดผ่านแดนหลักเพราะมีศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการทำงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย พร้อมตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าว
ก่อน อนุญาตให้เดินเข้ามาทำงานในประเทศไทย แรงงานต่างด้าวสัญชาติ (เท็ต กัมพูชา, 21 ตุลาคม 
2563) แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา จะสัญจรเดินทาง เข้า–ออก ประเทศไทย ณ.จุดผ่านแดน
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นจุดผ่านแดนหลักพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและ
สิ้นสุดการทำงาน (ยุพา,24 ตุลาคม 2563) ส่วนแรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว พบว่า จะเดินทางสัญจร 
เข้า–ออก ประเทศไทย ณ.จุดผ่านอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นช่องทางหลักในการผ่านแดน 
(เดือน, 10 พฤศจิกายน 2563) 

 ผลการวิเคราะห์วิธีการข้ามจุดผ่านแดนของแรงงานต่างด้าวทั้ง  3 สัญชาติ สอดคล้องกับ
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 บัญญัติว่า บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่า  
สถานี หรือท้องที่ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จากการ
เก็บข้อมูลพบว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจะสัญจร เดินทาง เข้า–ออก ประเทศไทย ณ.จุดผ่าน
แดน บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา จะสัญจร
เดินทาง เข้า–ออก ประเทศไทย ณ.จุดผ่านแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สัญชาติลาว พบว่าจะ
เดินทางสัญจร เข้า–ออก ประเทศไทย ณ.จุดผ่านอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 6.3 การขอ VISA และการต่อ VISA แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) สัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา จะต้องขอลงตราวีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู่
ช ั ่วคราว (Non-Immigrant L-A) เท่านั ้น โดยกรมการจัดหางานประเทศไทยจะออกหนังสือถึง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติและสถานทูตประเทศไทยประจำประเทศต้นทางของแรงงานต่าง
ด้าวเพ่ือขอให้ลงตราวีซ่า (Calling Visa) ให้แก่แรงงานต่างด้าว ลูกจ้างกิจการเกษตรกรรมหรือต่อเนื่อง
การเกษตรกรรม กล่าวว่า ตนเองเข้ามาทำงานในกิจการนี้ด้วยรูปแบบของการนำแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) กระบวนการขอลงตราวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
(Non-Immigrant L-A) บริษัทจัดหางานจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดตามกระบวนการนำแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) อายุวีช่า (VISA) กำหนดคราวละ 2 ปี      
(ซาลุน กน, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ) ส่วนแรงงานต่างด้าว กลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์
นายจ้างลูกจ้าง และกลุ่มบัตรสีชมพู เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติจะได้รับเอกสารเดินทาง (Travel 
Document : TD) และขอรับลงตราวีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู ่ช ั ่วคราว (Non-Immigrant L-A)       
ณ.ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามนโยบายการบริหารจัดการทำงานของแรงงาน            
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ต่างด้าวในประเทศไทย วันที่ 16 มกราคม 2561 นายจ้างจะพาตนเองไปดำเนินการตรวจพิสูจน์
สัญชาติ และขอรับลงตราวีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ณ.ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ.อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จึงสรุปถึงวิธีการขอลงตราวีซ่า (VISA) 
ของแรงงาน มี 2 แนวทางคือ แรงงานด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอลง
ตราวีซ่าจากสถานทูตไทยประจำประเทศต้นทางและการเข้าตรวจพิสูจน์สัญชาติพร้อมขอลงตราวีซ่า 
(VISA) วัตถุประสงค์ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) เท่านั้น ตามพระราชบัญญัติตรวจ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ค่าธรรมเนียมในการขอลงตราวีซ่า (Visa) แรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นออก
ค่าใช้จ่าย (สุ สวน ,19 ตุลาคม 2563 ) 

 ผลการวิเคราะห์วิธีการขอลงตรา VISA และการต่อ VISA สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 12   
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้อง
และยังสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางเช่นว่านั ้นจากสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ       
เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราวีซ่าสำหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ  ประกอบ
นโยบาย การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองสัญชาติ  พม่า ลาว และ กัมพูชา ของรัฐบาลไทย              
โดยคณะรับมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) 
กำหนดให้  กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการมอบอำนาจให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจ
ในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant-LA) แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว 
และกัมพูชา รวมทั้งตรวจลงตราในลักษณะผู้ติดตามแก่บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวอายุไม่เกิน      
15 ปี ซ ึ ่งได ้ร ับหนังส ือเด ินทางช ั ่วคราว  (Temporary passport) หรือเอกสารร ับรองบ ุคคล 
(Certificate of identity) โดยให้มีอำนาจการตรวจลงตรา (Visa) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือ
สถานที่ที่กรมการจัดหางานกำหนด ในการประชุม กบร. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) จะขอ   
ลงตราวีซ่า (VISA) วัตถุประสงค์ประเภทคนอยู ่ช ั ่วคราว (Non-Immigrant L-A) (Work Permit)                  
ณ สถานทูต ฯ ประจำประเทศต้นทาง ส่วนแรงงานกลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง 
และ กลุ่มบัตรสีชมพู จะขอลงตราวีซ่า (VISA) วัตถุประสงค์ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant 
L-A) ณ ศูนย์ ให้บริการเบ็ดเสร็จทุกขั ้นตอน ณ จุดเดียว (One stop service)  ในประเทศไทย                 
ตามนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าว ของภาครัฐ  

 6.4 การขอใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) นายจ้างจะดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แทนแรงงานต่างด้าวตามบัญชี
รายชื่อ (Name List) ที่บริษัทจัดหางานฝั่งประเทศต้นทางส่งให้ กำหนดอายุในการอนุญาตคราวละ               
2 ปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะสามารถรับ
ใบอนุญาตทำงานได้ ณ. ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการทำงาน ณ. ด่านตรวจคนเมือง ที่ผ่าน           



ธนินท์รัฐ  ไชยพัฒน์เดชากร 
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เข้ามาประเทศไทย (นัททิดา, 21 ตุลาคม 2563) ส่วนแรงงานต่างด้าว กลุ ่มที ่ผ่านการคัดกรอง
ความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง และ กลุ ่มบัตรสีชมพู สามารถดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน                     
ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้ในวันตรวจพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอื่นใด
แรงงานต่างด ้าวเป ็นผ ู ้รับผ ิดชอบ กำหนดใบอนุญาต (Work Permit)  ทำงานคราวละ 2 ปี                        
ตามความเห็นของ (กุญชร, 19 ตุลาคม 2563)   

 ผลการวิเคราะห์วิธีการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)   ซึ่งสอดคล้องกับ กฎกระทรวง
ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563  
ข้อ 10 ผู ้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ ่งอยู ่นอกราชอาณาจักร เข้ามาทำงานในกิจการของตน              
ในราชอาราจักร จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวนั้นก็ได้ ประกอบกับ
นโยบาย การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง 3  สัญชาติ (เมียนมา ลาว และ กัมพูชา) ของรัฐบาล
ไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
(กบร)  กำหนดให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการรับคำขออนุญาตทำงานตามมาตรา  9 แห่ง
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 (ตท.2) และจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่
กฎหมายกำหนด ในการประชุม กบร. ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 จากการเก็บ
ข้อมูลพบว่าวิธีการขอใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 
หากเป็นการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกข้อตกลง MOU นายจ้าง
จะดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แทนแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่
ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้างลูกจ้าง และ กลุ่มบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าวจะต้องดำเนินการ
ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ณ.ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามนโยบาย
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ  

 6.5 นโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี  แรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง จะต้องไปขอจัดทำประวัติทางทะเบียนราษฎร และเข้ารับ การตรวจสัญชาติถึงจะได้รับ
เอกสารเดินทาง (Travel Document: TD) และขอรับลงตราวีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู ่ชั ่วคราว 
(Non-Immigrant L-A) ณ.ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามนโยบายการบริหารจัดการ
ทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย วันที่ 16 มกราคม 2561 (กุญชร, 19 ตุลาคม 2563) 

 ผลการวิเคราะห์การจดทะเบียนแรงงานต่างหลบหนีเข้าเมือง นายจ้างและลูกจ้างดำเนินการ
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 เมษายน 2554 เห็นชอบตามมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ดังนี้ 1) มาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่
ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทย 2) มาตรการป้องกันสกัดกั้น และปราบปรามจับกุม ดำเนินคดีกับ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3) มาตรการนำเข้าแรงงานต่างด้าวรายใหม่อย่างถูกกฎหมายโดยให้
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่  20 ธันวาคม 2548 4) มาตรการปรับโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 5) มาตรการยกระดับหน่วยงานเลขานุการเพื่อให้
สามารถดำเนินการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งระบบ โดยให้ต่างด้าวที่
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ได้รับการผ่อนผันจดทะเบียนแล้วไปพิสูจน์สัญชาติ การนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติตาม MOU  
ความคาดหวัง ที่จะมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวนอกเหนือจาก 3 ประเทศเพ่ือนบ้าน  

 6.6 การหาที่พักอาศัย แต่ละกิจการได้มีการจัดเตรียมที่พักที่อาศัยไว้สำหรับแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวไม่ต้องชำระค่าเช่าที่พักท่ีอาศัยแต่อย่างไร ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ชำระค่า น้ำ ค่าฟ้า รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค อื่น ๆ (ซาลุน กน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) แรงงาน
ต่างด้าวจัดหาที่พักที่อาศัย ชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด เนื่องจากการเข้ามาทำงานในสถาน
ประกอบการดังกล่าว มีญาติ พี ่น ้อง เข้ามาทำงานกับสถานประกอบการดังกล่าวอยู ่ก่อนแล้ว         
(เว็น สุภา, วันที่ 17 ตุลาคม 2563)  

 ผลการวิเคราะห์การหาที่พักอาศัยสอดคล้องสัญญาจ้างแรงงาน กรมการจัดหางาน บันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาราจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งคู่ภาคี ข้อ 7 ที่พัก 
“นายจ้างตกลงจะจัดหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะให้แก่ลูกจ้าง โดยค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก
ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างลูกจ้าง” และนายจ้างบางกิจการไม่ได้จัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะให้แก่ลูกจ้างซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงาน จากการเก็บข้อมูลพบว่านายจ้างผู้จัดหาที่
พักอาศัยไว้สำหรับแรงงานต่างด้าวแล้ว และแรงงานต่างด้าวเป็นผู้หาที่พักอาศัยและรับผิดชอบค่าเช่า 
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  

 6.7 การรายงานตัว 90 วัน แรงงานต่างด้าวจะเดินทางไปแจ้งรายงานตัว 90 วันต่อ สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเองเสมอโดยนำเอกสาร หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน และเอกสารการ
รับแจ้งไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตพัทยา (นอ ที คุ, 16 ตุลาคม 
2563) และ แรงงานต่างด้าวสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างเป็นผู้ไปดำเนินการแทนแรงงานต่างด้าวได้ 
(ทวย, 10 พฤศจิกายน 2563)   

 ผลการวิเคราะห์วิธีการแจ้งอยู่อาศัยเกิน 90 วัน สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติตรวจคนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 37(5) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที ่ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบระยะเก้าสิบวัน และ
ต่อไปให้กระทำเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ. ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้ การแจ้งตามมาตรานี้คนต่างด้าวอาจไป
แจ้งด้วยตนเองหรือมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบกำหนดจากการเก็บ
ข้อมูลพบว่าการ แจ้งอยู่อาศัยเกิน 90 วัน แรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการไปแสดงตัวแจ้งอยู่อาศัย
เกิน 90 วัน ด้วยตนเองหรือแรงงานต่างด้าวสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างเป็นผู้ไปแจ้งแทน 

 6.8 การเดินทางออกนอกพื้นที่ภายในประเทศไทย ทุกกิจการไม่ว่าการเดินทางภายในจังหวัด
เดียวกันหรือ ต่างท้องที่กันแรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางได้อย่างอิสระโดยแนวทางปฏิบัติในการ
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เดินทางออกนอกพื้นที่ของแรงานต่างด้าว โดยแรงงานต่างด้าวจะต้องนำหนังสือเดินทาง ใบอนุญาต
ทำงานติดประจำตัวไว้เสมอ เพ่ือที่จะสามารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้หากมีการขอตรวจสอบโดยไม่ปรากฏ
ว่า แรงงานต่างด้าวจะต้องดำเนินการขออนุญาตออกนอกพื้นที่  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไร   
(จอย, 21 ตุลาคม 2563)   

 ผลการวิเคราะห์วิธีการเดินทางออกนอกพื้นที่ภายในประเทศไทย พบว่าไม่สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ข้อ 4(3) วางหลักไว้ว่า “ออกนอก
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติหรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน 
(ก) ได้รับอนุญาตทำงานรับใช้ในบ้านให้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตเพ่ือ
ติดตามนายจ้าง (ข) ได้รับอนุญาตทำงานในกิจการประมงหรือขนถ่ายสินค้าทางน้ำ (ค) เพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียกจาก พนักงานสอบสวน มีหนังสือเรียกตัว
จากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงานหรือเพื่อการรักษาพยาบาลโดยมีหนังสือหรือเอกสารที่
ราชการออกให้มาแสดงแล้วแต่กรณี (ง) ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างใหม่หรือให้เพิ่มท้องที่การ
ทำงานไปยังท้องที่จังหวัดอื่น (จ) กรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษาหรือสันทนาการในเขตท้องที่
จังหวัดอื่นโดยนายจ้างแจ้งให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบก่อนวันเดินทางจาก
การเก็บข้อมูลพบว่าการเดินทางออกนอกพื้นที่ภายในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวเป็นอิสระ                  
ไม่ต้องขอนุญาติจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการเดินทาง 

 6.9 การขอย้ายสถานที่ทำงานใหม่และการขอย้ายนายจ้าง แรงงานด้าวที่เข้ามาทำงานใน
ประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) จะไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนย้ายนายจ้าง ย้ายสถานที่
ทำงาน หรือท้องที่ทำงานได้ ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข 6 กรณี 1) นายจ้างเสียชีวิต หรือกิจการล้มละลาย 2) 
นายจ้างทำร้ายร่างกาย/กระทำทารุณกรรมลูกจ้าง 3) นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
จ้าง 4) ให้ลูกจ้างทำงานในสภาพอันตรายต่อชีวิตหรือสุขอนามัย  5) นายจ้างใหม/่คนต่างด้าว ยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม 6) หากแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นบุคคลที่นายจ้างเป็นคนนำเข้ามา
นายจ้างใหม่ต้องวางหลักประกัน 1000 บาท ต่อคน ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องขออนุญาตทำงานกับ
นายจ้างใหม่ภายใน 30 วัน นับจากออกจากนายจ้างเดิม (ยี่กา สี , 17 ตุลาคม 2563) แรงงานต่างด้าว
กลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้างและกลุ่มบัตรสีชมพู สัญชาติ กัมพูชา เมียนมา และ
ลาว ซึ่งได้รับการพิสูจน์สัญชาติสามารถดำเนินการเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ภายใต้เงื่อนไข เปลี่ยนได้เมื่อ
ออกจากนายจ้างเดิมโดยมิใช่ความผิดของตนเอง 1) ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เช่นนายจ้างขาด
สภาพคล่อง ลดพนักงาน 2) นายจ้างเสียชีวิต เลิกกิจการ 3) นายจ้างทำร้ายร่างกาย กระทำทารุณ
กรรมลูกจ้าง 4) นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 5) ให้ลูกจ้างทำงานในสภาพ
อันตรายต่อชีวิตหรือสุขอนามัย ทั้งนี้เงื่อนไขการดำเนินการ ภายใน 15 วันนับจากออกจากนายจ้างเดิม 
(ยา,19 ตุลาคม 2563) 
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 ผลการวิเคราะห์ จากการศึกษาสอดคล้องบทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดบริหารจัดการ
ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 มาตรา 51 ในกรณีดังต่อไปนี้ นายจ้างต้องแจ้งต่ออธิบดีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด (1) นายจ้างเลิกจ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร (2) นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (3) คนต่างด้าวลาออกจากงานอันเนื่องจาก
นายจ้างผิดสัญญาจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากคนต่างด้าวประสงค์จะทำงานกับนายจ้างรายอื่น นายจ้างรายอ่ืน
ซึ่งประสงค์จะนำคนต่างด้าวดังกล่าวมาทำงานกับตนนั้นต้องวางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ และได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับตน ทั้งนี ้คนต่างด้าวนั้นต้องทำงานกับนายจ้างรายอ่ืน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิมในกรณีที่คนต่างด้าวไม่ได้ทำงานกับนายจ้าง
รายอื่นภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคสองให้นายจ้างรายเดิมจัดส่งคนต่างด้าวนั้นกลับไปยังประเทศ
ต้นทางภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้นายจ้างแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่
อธิบดีประกาศกำหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร   จากการ
เก็บข้อมูลพบว่าแรงงานด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแรงงานต่าง
ด้าวกลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้างและกลุ่มบัตรสีชมพูและได้รับการพิสูจน์สัญชาติ  
สามารถดำเนินการเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ตามเงื่อนไข   

 6.10 การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา    
ไม่มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ีประจำท้องถิ่นแต่อย่างไร หากแต่ 
เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ ๆ กับสถานประกอบการที่ตนเองประจำทำงานอยู่เท่านั้น เนื่องจากประเพณี
วัฒนธรรมคล้ายคลึงกันมาก (เว็น สุภา, 17 ตุลาคม  2563 ) แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา หากมี
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาก็จะไปทำบุญที่วัดละแวกใกล้ที่พักอาศัย  งานปีใหม่ก็จะเข้าร่วมกับ
โรงงาน สงกรานต์ ก็จะลานายจ้างกลับบ้านที่พม่า (นอ ที คุ, 16 ตุลาคม 2563) แรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาว วันสำคัญทางศาสนาก็จะไปร่วมทำบุญที่วัดแถวบ้าน ปีใหม่ สงกรานต์ ก็จะลากลับบ้าน
บ้างแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้กลับเลย (ปั่น, 19 ตุลาคม 2563) จาการเก็บข้อมูลพบว่าแรงงานต่างด้าว
ไม่ได้มีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรม ในประเทศไทยแต่อย่างไร 

 6.11 การรับบริการสาธารณสุข วิธีการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าว               
มีความเห็นว่าจะเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตนเองหรือ
นายจ้างได้เลือกสถานพยาบาลไว้ให้แล้วในขั ้นตอนการแจ้งเข้าเป็นผู ้ประกันตนตามระเบียบ
ประกันสังคมและการเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล  ไม่มี
ค่าใช้จ่าย (บอย, 17 ตุลาคม 2563)  และในช่วง 3 เดือนแรกของการเข้ามาทำงาน และแจ้งเข้าเป็น
ผู้ประกันตน (กล่าวคือ สิทธิประกันสังคม ลูกจ้างจะใช้สิทธิตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ได้ เมื่อ
ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน) นายจ้างจะใช้วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวทุกคนหาก
ในช่วงระยะ 3 เดือนแรกสิทธิการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลยังไม่สามารถ
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ใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพแทนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
บริการทางด้านสาธารณสุข (ซาลุน กล, 10 พฤศจิกายน 2563)   

 ผลการวิเคราะห์การเข้าร ับบริการด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวสอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 ซึ่งวางหลักไว้ใน มาตรา 33 ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี 
บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ เป็นผู้ประกันตนลูกจ้างซึ่งประกันอยู่แล้ว ตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุ
ครบ 60 ปี บริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้าง ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า
ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป และความสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 38 ความเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อ (1) ตาย (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง จากการเก็บข้อมูลพบว่า 
การเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวจะเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุข ตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหลังจากสามารถใช้สิทธิตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ 

 6.12  การบริการด้านการศึกษาแก่บุตรคนต่างด้าว ที่เกิดในระหว่างการทำงานอยู่ในประเทศ
ไทย ไม่พบว่าประเภทกิจการ กิจการ ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย และผลิตหรือ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
กิจการประมงแปรรูปสัตว์น้ำหรือต่อเนื่องประมง กิจการผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจการ
ก่อสร้าง กิจการอู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด กิจการรีไซเคิล กิจการผู้รับใช้ในบ้าน มีบุตรเกิดขึ้นระหว่างการ
ทำงานอยู่ในประเทศไทยแต่อย่างไร หากแต่ถ้าแรงงานต่างด้าวมีบุตรเกิดขึ้นระหว่างการทำงานอยู่ใน
ประเทศไทยจะนำบุตรที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยกลับไปยังประเทศบ้านเกิด ไม่ได้
ให้เข้ารับการศึกษาในประเทศไทยแต่อย่างใด (ยี่ กาสี, 17 ตุลาคม 2563) และหากมีบุตรเกิดขึ้นใน
ระหว่างทำงานอยู่ประเทศไทยและไม่ได้นำบุตรกลับประเทศบ้านเกิดกัมพูชา จะยังคงส่งเสียบุตรให้
ได้รับศึกษาในสถานการศึกษาของประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ (ยา, 19 ตุลาคม 2563 )  

 ผลการวิเคราะห์การเข้ารับบริการศึกษาแก่บุตรคนต่างด้าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เรื่องการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มี
สัญชาติไทย ข้อ 1. การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทยที่เดิมที่เคยจำกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษาทั้งการรับเข้าเรยีน 
ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาและการออกหลักฐานทางการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ
ตามร่างระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ ข้อ 2. การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอัตราเดียวกันกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรร
ให้แก่เด็กไทยจากการเก็บข้อมูลพบว่าแรงงานต่างด้าวส่งบุตรให้ได้เข้ารับการศึกษาในสถานบัน
การศึกษา ในจังหวัดชลบุรี 
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 6.13 การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสิทธิ  ตามกฎหมาย ประเภทกิจการ กิจการค้าส่ง                 
ค้าปลีก แผงลอย และผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กิจการประมงแปรรูปสัตว์น้ำหรือต่อเนื่อง
ประมง กิจการเกษตรกรรมหรือต่อเนื่องการเกษตร กิจการผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  
กิจการก่อสร้าง กิจการอู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด กิจการรีไซเคิล กิจการผู้รับใช้ในบ้าน วิธีจ่ายค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนในการทำงานแบบรายวัน โดยกำหนดจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของท้องที่จังหวัดชลบุรี ส่วน
ค่าจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ค่าจ้างทำงานในวันหยุดและค่าจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดไว้ สวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืนใด นายจ้างตกลงจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวเท่าเทียมกับการจ้างแรงงานไทยทุกประการ ส่วน
กิจการ กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม นายจ้างตกลงจ่าย
ค่าจ้างให้กับลูกจ้างในอัตราเหมาจ่ายรายเดือนตามแต่ตกลงกันสำหรับสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูลอื่นใดนายจ้างจ่ายให้เหมือนกันทุกประการกับการจ้างแรงงานไทย จึงสรุปว่าลักษณะการจ่าย
ค่าจ้างค่าตอบแทนของนายจ้าง มี 2 แบบ คือแบบรายวันและรายเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืนใดนายจ้างตกลงจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวเท่าเทียมกับการจ้างแรงงานไทยทุกกิจการ   

 ผลการวิเคราะห์ ถึงกรณีการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตาม
จำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวน
ผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย และมาตรา 62 ในกรณีที่
นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 25 หรือมาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายทำงานใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้ (1) สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้าง
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย (2) สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อย
กว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย และมาตรา ๖๓ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา
ในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย
ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
จากการเก็บข้อมูลพบว่าวิธีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่แรงงานต่างด้าวของนายจ้าง มี 2 วิธี คือ
แบบรายวัน และรายเดือน การจ่ายสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่นใด จ่ายให้เท่าเทียมกับการ
จ้างแรงงานไทย 



ธนินท์รัฐ  ไชยพัฒน์เดชากร 
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 6.14  วิธีการกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วแรงงานต่างด้าวจะต้อง
กลับออกไปนอกประเทศไทย โดยนายจ้างจะเป็นผู้ไปส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศที่หน้าจุดผ่าน
แดน หากแรงงานต่างด้าวประสงค์จะทำงานต่อจะต้องสมัครเข้ามาทำงานใหม่ในตามกระบวนการของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) (อัมพร, วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2563) ภายใน 2 เดือนก่อนที่ อายุวีซ่า (VISA) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะสิ้นสุดลง   
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจะแจ้งความประสงค์ต่อกัน หากนายจ้างประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวต่อไป 
นายจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารนำแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง 
(MOU)  ใหม่และเมื ่อข ั ้นตอนทางเอกสารเสร ็จสิ ้นแล ้วแรงงานต่างจะต้องกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรเสียก่อน เพื่อไปขอรับลงตราวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)เข้ามา
ประเทศไทยใหม่อีกครั้งตามกระบวนการของกฎหมายแต่หากแรงงานต่างด้าว ไม่มีประสงค์จะทำงาน
กับนายจ้างต่อไป เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วจะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร วิธีการออกนอก
ราชอาณาจักร สามารถเดินทางกลับด้วยตนเองหรือนายจ้างจัดหาพาหนะในการเดินทางหรือนายจ้าง
ไปส่งแรงงานต่างด้าวที่หน้าจุดผ่านแดน จึงสามารถสรุปได้ว่า หากทั้งสองฝ่ายประสงค์จะจ้างงานและ
ทำงานต่อจะต้องจัดทำเอกสารตามขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ใหม่และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะทำงานและจ้างงานกันต่อไป 
แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่วันที่วีซ่า (VISA)  และ
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สิ้นอายุ (นัททิดา, วันที่ 21 ตุลาคม 2563) 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าวิธีการกลับออกไปนอกราชอาณาจักร สอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจ
เพื่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เมียนมา วางหลักเกณฑ์ในสัญญาการจ้างงานไว้ว่า “สัญญาจ้างงานที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มี
อำนาจของประเทศผู้รับจะมีกำหนดระยะเวลาการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในระยะเวลา
สองปี ระยะของสัญญาจ้างงานสามารถขยายได้อีกสองปีหากมีความจำเป็นภายหลังจากครบกำหนด
ระยะเวลาการจ้างงานแล้วคนงานจะต้องเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางในกรณีการสมัครเข้ารับการ
จ้างงานในประเทศผู้รับอีกครั้งแรงงานจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้วเป็นเวลาสามสิบวัน  

7. บทสรุป  

 จากการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่นโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัด
ชลบุรี โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี และพลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี สามารถ
สรุปได้ดังนี้ นโยบายและการจัดการแรงงานต่างด้าวภาครัฐในจังหวัดชลบุรี  ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 26 เมษายน 2554 ให้ดำเนินการดังนี้ 1) ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งผู้ติดตาม 2) กำหนดมาตรการป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามจับกุมแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยเน้นการสกัดกั้นและป้องกันการเข้ามาใหม่อย่างเด็ดขาด จริงจัง และ
ต่อเนื่อง 3) กำหนดมาตรการนำแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
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 โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี การใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2563 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในจังหวัดชลบุรี มีจำนวน 114,648  
คน จำแนกกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้ คนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภททั่วไปจำนวน 11,907 คน คนต่างด้าว
มาตรา 9 นำเข้าตาม MOU จำนวน 42,146 คน คนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุน  
จำนวน 3,182 คน ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวจำนวน 1,883 คน คนต่างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 12) จำนวน 55,530 คน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี , รายงาน
สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563 ,หน้า 7)) 

 พลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) วิธีการรับสมัครงานของ
นายจ้างสรุปได้ว่า มี 3 วิธีคือ การบอกต่อ การนำแรงงานต่างด้าวเข้า (MOU) รับสมัครคนงานต่างด้าว
โดยสถานประกอบการ โดย 1) การสมัครงานของแรงงานต่างด้าวจากการแนะนำบอกต่อในกลุ่มญาติ 
พี่น้อง เพื่อนฝูง เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  และสมัครงานโดยตรงกับสถาน
ประกอบการ 2) วิธีการขอลงตราวีซ่า (VISA) สรุปได้ว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) จะขอลงตราวีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู ่ชั ่วคราว (Non-Immigrant L-A)   
คราวละ 2 ปี ณ สถานทูตไทยประจำประเทศต้นทาง ส่วนแรงงานต่างด้าว กลุ่ม ผ่านการคัดกรอง
ความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง และกลุ่มบัตรสีชมพูขอรับลงตราวีซ่า (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
(Non-Immigrant L-A) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  3) การข้ามจุดผ่านแดน               
สรุปได้ว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจะสัญจรข้ามจุดผ่านแดน ณ.จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา จะข้ามจุดผ่านแดนอำเภอแม่
สอด  จังหวัดตาก แรงงานต่างด้าว สัญชาติ ลาว จะเดินทางสัญจร ข้ามจุดผ่านแดนอำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 4) วิธีขอใบอนุญาตทำงาน สรุปได้ว่าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) นายจ้างจะยื่นขอออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แทน ส่วนแรงงาน
กลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง และ กลุ่มบัตรสีชมพูขอใบอนุญาตทำงาน (Work 
Permit) ณ ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) 5) การจัดที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว 
สรุปได้ว่า  กิจการส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดหาที่พักอาศัยไว้สำหรับแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีค่าเช่าแต่จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่า น้ำ ค่าไฟฟ้าด้วยตนเอง และมีบางกิจการแรงงานต่างด้าวเป็นผู้หาที่พัก
อาศัยและรับผิดชอบค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ด้วยตนเอง 6) การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สรุปได้ว่า
นายจ้างและลูกจ้างได้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง                
3 สัญชาติ ได้มีมติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 7) บทสรุปวิธีการรายงานตัวสามารถ
ดำเนินการดังนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องไปแสดงตัวด้วยตนเอง และแรงงานต่างด้าวสามารถมอบ
อำนาจให้นายจ้างเป็นผู้ไปดำเนินการแจ้งอยู่อาศัยแทน  8) การเดินทางออกนอกพื้นที่ภายในประเทศ
ไทยของแรงงานต่างด้าว สรุปได้ว่าแรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางภายในจังหวัดเดียวกันหรือ                 
ต่างท้องที่ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องขออนุญาตออกนอกพื้นที่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแต่
อย่างไร 9) การขอย้ายสถานที่ทำงานและการย้ายนายจ้างของแรงงานต่างด้าว  สรุปได้ว่าแรงงาน            



ธนินท์รัฐ  ไชยพัฒน์เดชากร 
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ต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนย้าย
นายจ้างได้ ส่วนแรงงานต่างด้าวกลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้างและกลุ่มบัตรสีชมพู 
สามารถเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้เงื่อนไข 10) การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของ
แรงงานต่างด้าว ทุกสัญชาติ สรุปได้ว่าแรงงานต่างด้าวไม่มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมในประเทศไทย
แต่อย่างไร 11) วิธีการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขและค่าใช้จ่าย สรุปได้ว่าแรงงานต่างด้าวสามารถ
เข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขตามสิทธิการรักษาพยาบาลของรัฐตามที่ได้รับ  อาทิ สิทธิการ
รักษาพยาบาลประกันสุขภาพและสิทธิประกันสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 12) การเข้ารับการศึกษาของ
บุตรแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย สรุปได้ว่าบุตรสามารถเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษา
จังหวัดชลบุรีได้ตามเกณฑ์อายุและตามระเบียบของรัฐที่กำหนด 13) วิธีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ให้แก่แรงงานต่างด้าวของนายจ้าง สรุปได้ว่ามีการจ่ายค่าจ้าง แบบรายวันและรายเดือน การจ่าย
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดนายจ้างจ่ายให้เท่าเทียมกับการจ้างแรงงานไทย  14) วิธีการ
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อทำงานครบสัญญาจ้างสรุปได้ว่า แรงงานต่างด้าวต้องกลับออกนอก
ประเทศ หากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทำงานต่อไป นายจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารนำ
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ใหม ่ 

8.ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาพลวัตรแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  8.1 การสมัครงาน การขอวีซ่า (VISA) และการต่อ (VISA) การขอใบอนุญาตทำงาน การขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว การขอย้ายสถานที่ทำงานใหม่และการขอย้ายนายจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพัฒนาจัดทำแพลตฟอร์ม หรือ แอพพลิเคชั่น เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวสามารถทำธุระ
กรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการสมัครงาน แรงงานต่างด้าวสามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติของ
ตนเองในใบสมัครงานออนไลน์ที่ประเทศของตนเองได้ เพ่ือให้นายจ้างการสามารถคัดเลือกแรงงานต่าง
ด้าวที่มีคุณสมบัติตามนายจ้างต้องการได้ 

 8.2 การข้ามจุดผ่านแดน ภาครัฐควรจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการทำงานให้ครบ
ทุกจุดผ่านแดนเนื่องจากปัจจุบันพบว่าแต่ละสัญชาติจะมีศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการทำงาน
เพียงจุดผ่านแดนหลัก ๆ เท่านั้น เช่น แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จะมีศูนย์แรกรับเข้าทำงานและ
สิ้นสุดการทำงานที่ จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เท่านั้น ถ้าหาก
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เดินทางข้ามจุดผ่านแดน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี จะต้อง
เดินทางต่อมายังศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการทำงาน ณ จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามกระบวนการ ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย และ
เป็นการเพ่ิมภาระเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มากเกินไป  

 8.3 การรายงานตัว อยู่เกิน 90 วัน ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีแฟลตฟอร์ม 
ในการแสดงตัวรายงานอยู่เกิน 90 วัน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อลดภาระขั้นตอนของเจ้าหน้าที่และ
การเดินทางของแรงงานต่างด้าว  
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 8.4 การเดินทางภายในประเทศ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและควรมีบทกำหนดความรับผิดชอบหากแรงงานต่างด้าวเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ไดร้ับ
อนุญาต นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบหรือกำหนดให้มีการรายงานตัวในการเดินทางออกนอกพื้นที่  
ปลายทางพ้ืนที่แรงงานต่างด้าวเดินทางไป 
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นิคมพัฒนาจังหวัดระยอง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื ้อเครื ่องปรับอากาศในเขตนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง                      
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของประชาชน
ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ EEC (Eastern Economic Corridor) ตามนโยบายของทางรัฐบาลต่อจากจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดชลบุรีที่ได้รับการส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่การคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ จาก
ทางรัฐบาลเพ่ือพัฒนาจังหวัดระยอง ไปสู่การเป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 จากการขยายตัวในภาพรวมทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการขยายตัวของภาคครัวเรือนสำหรับพื้นที่   
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตามมาถือเป็นอีกพื้นที่เป้าหมายในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ          
ภาคครัวเรือนซึ่งแน่นอนว่าสินค้าอุปโภคบริโภคย่อมเติบโตตามจำนวนของประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ในพ้ืนที่เขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สินค้าเครื่องปรับอากาศคืออีกหนึ่งปัจจัยที่เติบโตสอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นและเป็นสินค้าที่ประชากรในพื้นที่นี้มีความ
ต้องการสูง ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำวิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ
ของประชากรในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงโอกาสทางการตลาดของธุรกิจเครื่องปรับอากาศที่ต้อง
พัฒนาและจัดทำให้สอดคล้องกับปัจจัยหลักที่ส่งผลในการเลือกซื้อของผู้บริโภค 

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150   
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 โดยการศึกษาจะเป็นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัด
ระยอง จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย เพื่อศึกษาด้านการตลาดและความต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศของ
ประชาชน ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อประโยชน์ในการนำผลการวิจัยไปทำการ
วางแผนการตลาดและปรับแนวทางและกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของประชากรในพื้นที่ดังกล่าว  โดยในการศึกษาวิจัยได้มีการนำเอา
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) มาประกอบการศึกษาค้นคว้าเนื่องจาก
เป็นแนวคิดที่สามารถพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่างแนวทางในการจัดจำหน่าย
เครื่องปรับอากาศและปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อเครื่องปรับอากาศ 

คำสำคัญ: เครื่องปรับอากาศ แอร์ พฤติกรรมผู้บริโภค 

1. บทนำ 

 ในยุคปัจจุบัน “เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)” หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า 
“แอร์” จัดเป็นสิ่งของที่มีความสำคัญกับทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนอย่างยิ่ง  ตัวอย่างการใช้งาน
เครื ่องปรับอากาศที ่สำคัญต่อชีว ิตประจำวันของมนุษย์  อาทิเช่น เครื ่องปรับอากาศตามบ้าน 
เครื ่องปรับอากาศในสำนักงาน เครื ่องปรับอากาศในยานพาหนะต่าง ๆ และยังรวมถึงระบบ
เครื ่องปรับอากาศในตู ้เย็น ตู ้แช่แข็ง ทั ้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม เรียกได้ว่า 
“เครื่องปรับอากาศ” จัดเป็นสิ่งที่สำคัญในการเชื่อมโยงกับปัจจัย 4 ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะไม่ว ่าจะเป ็น อาหาร ที ่อย ู ่อาศัย ยาร ักษาโรค และเคร ื ่องน ุ ่งห ่ม ล ้วนเกี ่ยวข ้องกับ 
“เครื่องปรับอากาศ” ทั้งสิ้น  

 “เครื่องปรับอากาศ” ยังจัดเป็นอีกสิ่งอำนวยความสะดวกสามัญหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วน
เกี่ยวข้องและรับรู้ได้ถึงความสุขจากการใช้งาน เช่น เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้เย็น ตู้แช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ที่ช่วยรักษาและสงวนอาหารเหล่านั้นไม่ให้เน่าเสียก่อนเวลาอันควรและเพิ่มความสุขในการ
ดื่มหรือกินอาหารที่มีความเย็นหรือแม้แต่ “แอร์” ที่ใช้ในอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย หน่วยงานรัฐ
และเอกชน ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ ทำให้ผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณที่มี “แอร์” รู้สึกมี
ความสุข สดชี่นจากความเย็นสบายโดยเฉพาะเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนหลายคนมักหาที่เย็น ๆ ในการ
ใช้ชีวิตเพื่อผ่อนคลายจากความร้อนอบอ้าว ยิ่งไปกว่านี้ “แอร์” ในรถยนต์กับรถโดยสารปรับอากาศก็
จะช่วยให้การท่องเที่ยวของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหากลองจินตนาการภาพของรถยนต์
ที่จอดติดไฟแดงอยู่ภายใต้สภาพการจราจรที่ติดขัดย่อมส่งผลต่อ สุขภาพกายท่ีรู้สึกอบอ้าวและสุขภาพ
ใจที่เป็นทุกข์จากความร้อนส่งผลให้อารมณ์หงุดหงิดอีกด้วย 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มีความเจริญ
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ 
ดังนั้นจึงทำให้ประชาชนมีความต้องการที่เครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ “เครื่องปรับอากาศ” มูลค่า
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ตลาดในปีที่ผ่านมา (2562) มีมูลค่า 24,000 ล้านบาท เติบโต 9% มีความต้องการเครื่องปรับอากาศ
สำหรับที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นตลาดเครื่องปรับอากาศยังมี Demand ความต้องการของผู้ประกอบการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเข้ามาอย่างมหาศาลโดยสังเกตได้จากจำนวน Unit ของคอนโดมิเนียม
หรือบ้านเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง ปี 2561–2563 ด้วยเหตุนี้บริษัทที่ผลิตเครื่องปรับอากาศ
สำหรับที่อยู่อาศัยจึงต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศให้สามารถรองรับกา ร
ขยายตัวของความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการขยายตัวของ
เมืองที่มีแนวโน้มจะขยายออกไปเป็นวงกว้างเรื่อย ๆ 

 ตามปกติแล้วตลาด “เครื่องปรับอากาศ” เป็นตลาดที่ผันผวนตามสภาพอากาศมากกว่าสภาพ
เศรษฐกิจและจะเติบโตได้ดีในปีที่มีอากาศร้อนสูงส่วนปีที่ผ่านมา (2562) ตลาดเครื่องปรับอากาศมีการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยปัจจัยแวดล้อมภายนอกในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้นอย่างมากใน
ประเทศไทยโดยในบางวันที ่อากาศร้อนจัดอาจมีอุณหภูมิเฉลี ่ยมากถึง 38–40 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้ยังมีออีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่สำคัญนั่นคือปัญหาเรื่องของ “ฝุ่นละออง PM2.” 
ซึ่งส่งผลร้ายต่อสุขภาพของประชาชนเนื่องจากเป็นฝุ่นที่มีอานุภาคขนาดเล็กมากสามารถเจาะทะลุ
เครื่องป้องกันอย่างหน้ากากอนามัยบางรุ่นได้ และแน่นอนว่านี่คืออีกปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจติดแอร์ที ่บ้านเพิ ่มเติมเร็วขึ ้นเพราะต้องการระบบและอากาศที ่สะอาดจากการผ่าน
กระบวนการฆ่าเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผุ้บริโภคด้วยความ
ต้องการในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปิดประตู หน้าต่าง และเปิดแอร์ เพื่อลด PM2.5 เข้ามาในบ้านยังเป็น
อีกหนึ่งตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ตลาดเติบโต  

 สำหรับการแข่งขันของตลาด “เครื่องปรับอากาศ” ในปัจจุบันนอกจากจะแข่งขันกันเรื ่อง
ความเย ็นที ่ต ้อง “เย ็นเร ็ว เย ็นฉ ่ำสดชื ่น” ได ้อย ่างสม่ำเสมอแล้ว ในช ่วงหลายปีท ี ่ผ ่านมา                        
ตลาดเครื่องปรับอากาศยังมีการแข่งขันกันในเรื่องของการประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยีอินเวอเตอร์ 
(Inverter) ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและเพิ่มความรวดเร็วในการทำความเย็น  ผู้ประกอบการ   
บางรายยังมีการชูประเด็นนวัตกรรมสำหรับเครื่องปรับอากาศใหม่ ๆ ที่หลายแบรนด์มีการพัฒนาให้
แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความได้เปรียบทางาการตลาด เช่น นวัตกรรมด้านการพัฒนาให้มีระบบ
กำจัดฝุ่น P.M2.5 ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ เป็นต้น 

  การแข่งขันในตลาดของแบรนด์เครื่องปรับอากาศในส่วนของการชูประเด็นเทคโนโลยีของ
อินเวอร์เตอร์และการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ที่เป็นการผลิตคราวละมาก ๆ เพื่อทำ
ให้ต้นทุน การผลิตต่ำลง ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร์มีการลดราคาลงมาอย่างมากเทียบ
กับช่วงแรกที่เริ่มเปิดตัวในตลาด โดยปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร์กับเครื่องปรับอากาศ
ทั่วไปมีราคาห่างกันเพียงไม่ก่ีพันบาท 

 ความท้าทายของตลาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อีกประการหนึ่งคือการเข้ามารุกตลาดของ 
“เครื่องปรับอากาศ” แบรนด์สัญชาติจีน ที่มี Model การทำตลาดโดยการตั้งราคาขายให้เป็น “ราคาที่ถูก” 
กว่าคู่แข่งขันเป็นหลักและด้วยวิธีการผลิตที่เน้นการผลิตครั้งละมาก ๆ ให้ความสนใจกับ Volume             



นพดล   สีสอนบุตร 
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การผลิตเพื่อกดต้นทุนให้ต่ำประกอบกับเงินทุนที่มีสายป่านที่ยาวจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนทำให้ผู้
แข่งขันในตลาดเครื ่องปรับอากาศเดิมบางรายได้รับผลกระทบจากการเสียส่วนแบ่งตลาดไปให้กับ
เครื่องปรับอากาศแบรนด์สัญชาติจีน แต่อย่างไรก็ดีตลาด “เครื่องปรับอากาศ” สำหรับที่อยู่อาศัยใน
ประเทศไทยยังคงมีผู้นำตลาดเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง บริษัท มิตซูบิชิ ผู้นำตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานด้วยจุดแข็งเรื่องคุณภาพ การบริการและเทคโนโลยี โดยในปีที่ผ่านมามิตซูบิชิมีส่วนแบ่งตลาด 
33-35%  จากชื่อเสียงที่สะสมในใจผู้บริโภคมานาน เนื่องจากมิตซูบิชิเป็น “เครื่องปรับอากาศ” แบรนด์
แรกๆ ที่เข้ามารุกตลาดไทยอย่างต่อเนื่องในปีนี้คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องปรับอากาศได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เป็นผลกระทบทั ้งทางบวกและทางลบ คาดการณ์ว ่าตลาด
เครื่องปรับอากาศจะมีมูลค่าตลาดรวมที่ 3.7 หมื่นล้านบาท เป็นตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย 
2.4 หมื่นล้านบาทและตลาด เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ 1.3 หมื่นล้านบาท 

 การระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายบริษัทมีมาตรการ Work from Home ให้พนักงาน
ทำงานจากบ้านแทนเข้ามาทำงานในบริษัทเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19  และลดความเสี่ยง
ของพนักงานในการติดเชื้อจากการเดินทางและอื่น ๆ นอกจากนี้จากการปิดสถานที่ต่างๆ การรณรงค์
จากทางภาครัฐในโครงการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ทำให้ผู้คนอยู่กับบ้านมากขึ้นเช่นกัน ผลของการที่ผู้คนสามารถทำงานอยู่บ้านได้และมาตรการปิด
สถานที่ต่าง ๆ ที่ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นท่ามกลางอากาศที่ร้อนของฤดูร้อนในประเทศไทยกลับ
กลายเป็นโอกาสในการให้ผู้คนเหล่านี้พิจารณาถึงคุณภาพของเครื่องปรับอากาศมากขึ้นจนนำมาซึ่ง
เหตุผลของความต้องการในการเปลี่ยน “เครื่องปรับอากาศ” หรือแม้แต่ซื ้อ “เครื่องปรับอากาศ” 
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมืองใหม่ที่กำลังจะขยายตัวในเขตพื้นที่อำเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อ “เครื่องปรับอากาศ” ของประชาชนในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งผลการศึกษาจะ
นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ “เครื่องปรับอากาศ” ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู ้ที่
ต ้องการซ ื ้อ “เคร ื ่องปร ับอากาศ” ตลอดจนผ ู ้ท ี ่สนใจหร ือผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับแวดวงธ ุ รกิจ 
“เครื่องปรับอากาศ” ตลอดจนประชาชนยังสามารถนำผลการวิจัยไปปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติรวมถึงการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศงของ
ประชาชนในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทำการวิจัยต่อยอดไป
ยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรในส่วนของผู ้มีอำนาจตัดสินใจและผู ้มีอิทธิพลชี ้นำ  
(Decision Maker) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องปรับอากาศในหมู่บ้านจัดสรรที่มีการขยายตัว
ของจำนวนผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้เครื่องปรับอากาศของประชาชน ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ให้ทราบถึงสิ่งที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจมากที่สุดในการเลือกซื้อ “เครื่องปรับอากาศ” ว่าเป็นตัวของ Product (ผลิตภัณฑ์), 
Price (ราคา), Places (สถานที่), Promotion (รายการส่งเสริมการขาย) ซึ่งจะได้นำผลการวิจัยไป
พัฒนาช่องทางดังกล่าวต่อไป 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจเครื่องปรับอากาศในเขตอำเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง และช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมากำหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้ทันต่อสถานการณ์การแข่งขันในตลาดปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ให้ได้มากที่สุด 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเครื่องปรับอากาศของประชาชน
ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ “กลุ่มผู้สนใจซื้อเครื่องปรับอากาศที่อยู่ตามหมู่บ้านตาม
โครงการต่างๆ ในเขตนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง” โดยผู้จัดทำวิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) ด้วยคำถามปลายเปิดที่มีโครงสร้างเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระปราศจากการชี้นำได้มากท่ีสุด 

 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

 เริ่มต้นโดยการกำหนดหัวข้อการวิจัย กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัยก่อนทำ
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและออกแบบสอบถามที่มีคำถามเชื่อมโยงกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจนครบ 20 คนและนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวมและตัด
ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยออกจนเหลือแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยจากนั้นจึงทำ
การสรุปเนื้อหาเป็น 2 ส่วนคือ “ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตั้งแต่ 
Product, Price, Place, Promotion” และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ
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การตัดสินใจซื้อ” และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำการสรุปเรียบร้อยแล้วโดยวิธีการบรรยาย  (Oral 
Presentation) ของผู้บริโภคที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ซึ่งนักการลาดต้องทำความเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้  เพื่อนำไปใช้ใน
การดำเนินธุรกิจรวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน และจะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในที่สุด (อดุลย์ จาตุรงกุล, 2543) 

5. ผลจากการศึกษางานวิจัย 

 5.1 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศ 

 จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายพบว่าช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายที่มีอำนาจในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมากที่สุดคือผู้ซื้อเพศชายและหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง  31 – 35 ปี คิด
เป็นร้อยละ 35 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดด้วย รองลงมาคือกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25 และกลุ่มช่วงอายุ 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 และช่วงอายุที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจในการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศคือกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 51 – 60 ปีด้วยเหตุนี้สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศต้องมีองค์ประกอบและส่วนผสมทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกค้า Generation X และ Y ที่มีช่วงอายุโดยรวมเฉลี่ยที่ 31 – 45 ปี ซึ่งทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75 ใน
ส่วนของกลุ่มที่ไม่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือช่วงอายุระหว่าง   51 – 60 ปีซึ่งที่จริงแล้วกลุ่มช่วง
อายุนี้อาจเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อแต่มิได้เดินทางมาซื้อด้วยตนเองด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความ
สะดวกสบายโดยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไม่ควรมองข้ามการดำเนินกิจกรรมทาง
การตลาดของคนกลุ่มนี้ 

 5.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

เป็นการศึกษาถึงปัจจัยในส่วนของ “ราคา (Price)” ที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย
โดยผู้วิจัยได้ทำการกำหนดระดับราคาออกเป็นช่วงราคาโดยเริ่มต้นจากระดับราคาที่ต่ำที่สุดสำหรับ
การซื้อเครื่องปรับอากาศที่ 5,000 บาท จนถึงระดับราคาที่สูงที่สุดที่ 30,001 บาทข้ึนไปซึ่งระดับราคา
ที่ส่งผลต่อในการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการในการซื้อเครื ่องปรับอากาศมากที่สุดคือ
เครื่องปรับอากาศที่มีระดับราคาที่ 10,001 – 15,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 
คนคิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือระดับราคาที่ 15,001 – 20,000 บาท 
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และสุดท้ายคือระดับราคาที่ 5,000 – 10,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 ในส่วนนี้สรุปได้ว่าระดับราคา (Price) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อในช่วง
อายุของกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท ดังนั้นการกำหนดราคาขายจึงไม่ควรเกิน 
20,000 บาท ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศควรหาทางในการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมกับราคาขายในช่วง
ระดับราคาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขาย 
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 5.3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

ว่าด้วย แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) สิ่งกระตุ้นที่ทำให้
เกิดการซื ้อเครื ่องปรับอากาศจากผลการวิจ ัยพบว่าผู ้บร ิโภคจะให้ความสำคัญกับเร ื ่องของ                     
“ราคา (Price)” ซึ่งต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีราคาถูกก่อนปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งถือได้ว่าสิ่งกระตุ้นด้าน 
“ราคา (Price)” มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศมากที่สุดจากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างพบว่า
มีกลุ่มตัวอย่างถึง 8 คนคิดเป็นร้อยละ 40 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ความสนใจต่อสิ่งกระตุ้นด้าน 
“ราคา (Price)” รองลงมาคือการให้ความสนใจในสิ ่งกระตุ ้นที ่เกี ่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์ (Product)”           
ในเรื่องของ “แบรนด์” เครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อโดยมีกลุ่มตัวอย่างถึง 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40 จากกลุ ่มตัวอย่างทั ้งหมดให้ความสำคัญกับสิ ่งกระตุ ้นเรื ่องของ  “แบรนด์”                 
และลำดับต่อมาคือสิ่งกระตุ้นด้าน “การส่งเสริมการขาย (Promotion)” โดยเป็นการจัดให้มีบริการ
หลังการขายที่ดีอันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศได้ง่ายขึ้นโดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ความสนใจกับ “บริการหลังการขาย” 

 5.4 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ขนาดของเครื่องปรับอากาศคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ทำวิจัยได้ทำการศึกษาถึงการมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อซึ่งโดยทั่วไปขนาดของเครื่องปรับอากาศหรือ “BTU” ที่มีคำแนะนำให้ใช้ในที่อยู่อาศัย
ขนาดต่าง ๆ มีผลอย่างมากต่อการเลือกเครื่องปรับอากาศ จากผลการวิจัยพบว่าเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18,000 BTU เป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ใช้สอยที่มี
ความต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่จะมีขนาด 21–27 ตารางเมตร โดยมีสัดส่วนของการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BUT มากถึงร้อยละ 52 รองลงมาคือเครื่องปรับอากาศขนาด 
12,000 BTU สำหรับพื้นที่ใช้งาน 14–18 ตารางเมตร และเครื่องปรับอากาศขนาด 21,000 BTU 
สำหรับพื้นที่ใช้งาน 25–32 ตารางเมตร ตามลำดับ 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องปรับอากาศของประชาชน
ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องปรับอากาศของประชาชนในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ว่ามีประเด็นใดบ้างที ่เป็นปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อ  สำหรับ
ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและนำข้อมูลทั ้งหมดมารวบรวมและประมวลผล
เทียบเคียงกับแนวคิดและทฤษฏีเกี ่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู ้บร ิโภค                 
ทั้งหมดสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. ช่วงอายุมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าเพศ 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า “เพศ” ไม่มีผลต่อการเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องปรับอากากาศไม่ว่าจะเป็น “เพศชาย หรือ เพศหญิง” สามารถเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อได้
เท่ากัน แต่สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 31–35 ปี ไม่จำกัดเพศ
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 35 และแน่นอนว่าผู้ประกอบการควรทำการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
โดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงอายุนี้ที่จัดอยู่ในรุ่น Generation Y, เพราะยังเป็น
กลุ่มที่ทำการตัดสินใจซื้อแทนกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงอย่างกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  51–60 ปี ซึ่งเป็นวัย
เกษียณที่มีกำลังซื้อสูงแต่ไม่สะดวกในการตัดสินใจและพิจารณารายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อและยกจะให้
เป็นหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Generation Y ทำหน้าที่แทน ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการควรมีการเพิ่ม
การทำตลาดเข้าไปในกลุ่มนี้ที่เป็นช่วงอายุ Generation Baby Boomer ด้วยเช่นกัน 

 2. ระดับราคาท่ีเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ 

  ผลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคา (Price) หนึ่งในส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ผู ้ว ิจ ัยพบว่าระดับราคาที่  10,001–15,000 บาท เป็นช่วงราคา           
ที่เหมาะสมและเป็นปัจจัยด้านราคาที่สำคัญที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  50 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในหลายช่วงอายุตั้งแต่ 26–45 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากที่สุดนอกจากนี้
ยังมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้ความสนใจในการพิจารณาราคาที่ต่ำกว่าในระดับ 5,000–10,000 บาท 
กลุ่มนี้มีความชัดเจนในเรื่องของการให้ความสำคัญด้านราคาต่ำมากกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซึ่ง
แตกต่างจากลุ่มแรกข้างต้นที่ให้ความสำคัญทั้งราคาและคุณสมบัติที่ต้องดูเหมาะสมกันไม่ถูกเกินไป
หรือแพงเกินไป 

 3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Customer Behavior) 

 ปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อตามพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในส่วนของ “การรับรู้ 
(Awareness)” ในแบรนด์สินค้าและตัวสินค้า (Product) ไปจนถึงข้ันตอนของการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่
มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายคือ “ราคา (Price)” ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ 
“แบรนด์ (Brand)” โดยกลุ่มเป้าหมายจะพิจารณาจาก “ราคา” ก่อนเป็นอันดับแรกก่อนพิจารณา 
“แบรนด์” ของเครื่องปรับอากาศโดยจากผลการวิจัยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสำคัญกับปัจจัย
ในการตัดสินใจซื้อด้านราคาถึงร้อยละ 40 ในทางพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถสรุปได้ว่า “ผู้บริโภคจะ
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์เหมือนก่อน” เนื่องจากในปัจจุบันผู้ผลิตมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
เครื่องปรับอากาศท่ีใกล้เคียงกัน 
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 4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศด้านผลิตภัณฑ์  (Product) คือ
เครื่องปรับอากาศที่มีขนาด 18,000 BTU ที่มีคำแนะนำให้ใช้กับสถานที่ขนาด 21–27 ตารางเมตร 
ขนาดของเครื่องปรับอากาศดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นการใช้งานทีหลากหลาย
คือการใช้เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดกลางสามารถนำไปใช้งานใน
พื้นที่ขนาดตั้งแต่ 14–35 ตารางเมตร ซึ่งทางกลุ่มเป้าหมายมองว่าเครื่องปรับอากาศทำงานได้ทั่วถึ ง
และเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

 ผู ้จัดทำวิจัยมีข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)                 
ในเร ื ่องของการจัดทำ “การเดินทางของผู ้บร ิโภค (Customer Journey)” ซึ ่งจะเป็นการให้
ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดจำหน่ายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยให้ความสนใจตั้งแต่การสร้าง
การรับรู้ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ สำหรับขั้นตอนของ Customer Journey ประกอบด้วย 

 1. Awareness เป็นขั ้นตอนในการสร้างการรับรู ้ในกลุ ่มผู ้บริโภคเป้าหมายที่ต้องการซื้อ
เครื่องปรับอากาศก่อนที่เราจะสร้าง Awareness ได้เราจำเป็นที่จะต้องทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราจะ
สื่อสารก่อนและกำหนดให้ชัดเจน เนื่องจากในทางธุรกิจเราไม่สามารถ “ดูแลลูกค้าทุกกลุ่มได้” จากนั้น
จึงทำการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือให้ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนั้น เช่น เรื่องของภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารและสื่อท่ีใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ว่าจะใช้ Online หรือ Offline 

 2. Interest ขั้นตอนในการเกิดความสนใจของลูกค้า โดยเมื่อลูกค้าเกิดการรับรู้ในขั้นตอนของ 
Awareness ลูกค้าก็จะทำการค้นหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจและด้วยในปัจจุบันโลกธุรกิจหลาย ๆ 
สินค้าและบริการถูกขับเคลื่อนด้วย Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลจึงเป็นเรื่องง่ายที่ลูกค้าจะ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง ภาพ เสียง ตัวอักษรและประสบการณ์การใช้งานเครื่องปรับอากาศที่มี             
ผู้นำมาแสดงในสื่อต่าง ๆ ขั้นตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องคอยติดตามช่องทาง ที่คาดหมายว่าลูกค้าจะเข้า
ศึกษาข้อมูลเพิ ่มเติมเมื ่อสนใจในโรงแรมของเราโดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย Facebook, Line, 
Instagram, ทางผู้ประกอบการต้องวางแผนในการใช้งานสื่อช่องทางต่าง ๆ 

 3. Consideration ขั้นตอนของการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศเป็นขั้นตอน
ของการที่ลูกค้าเริ่มมีการเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศทั้งด้านคุณสมบัติ  ราคาและชื่อเสียงของแบ
รนด์ ในข้อนี้ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คุณภาพผลิตภัณฑ์และราคา” เพื่อให้
ขั้นตอนนี้ของผู้บริโภคมีการพิจารณา “จุดแข็งและข้อดี” ของเครื่องปรับอากาศแบรนด์ของตัวเองได้
อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เวลาอธิบายนานโดยต้องเป็นสิ่งที่ผู ้บริโภครับรู้ได้ทันทีในขั้นตอนการ
พิจารณา เช่น มีการเพิ่มกิจการ CSR เข้าไปกับการจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศของแบรนด์ เป็นต้น 



นพดล   สีสอนบุตร 
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 4. Purchase ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าซึ่งในจุดนี้จำเป็นที่จะต้องวางแผนด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel) ให้ดีว่าลูกค้าจะสามารถมาซื้อสินค้าได้ช่องทางไหน? สำหรับ
ปัจจุบันควรมีการเพิ่มช่องทางการขายนอกเหนือจากการขายหน้าร้านอย่างเดียว  โดยต้องมีการขาย
ผ่าน Website ของแบรนด์เอง หรือทาง Facebook Page, Line Chat, และช่องทาง E-Commerce 
อย่าง Lazada, Shopee ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า อีกด้วย 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า 
ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 
 
 

เบญญพัฒน์ อนันต์สุขเกษม 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถ
กระบะโตโยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื ่อศึกษาปัจจัยทางด้านการแข่งขันที่มี
ความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพโตโยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี           
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามหลัก TQM ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพโตโยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยเป็นการวิจัย    
เชิงปริมาณ ใช้แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research)   

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการแข่งขัน (Competitive factors) ในด้านคุณภาพ (Quality) 
เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ที่มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี ่ยสูง               
3 อันดับแรก ได้แก่ (1) รถกระบะโตโยต้า มีคุณภาพของเครื่องยนต์ในการใช้งานที่ทนทาน มากกว่าคู่
แข่งขันรายอ่ืน (2) บริษัทโตโยต้า มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต เช่น QCC, 5 ส อย่างต่อเนื่อง 
(3) รถกระบะโตโยต้า มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพโดยคุณภาพของสินค้าจะเป็นความพึงใจของลูกค้าที่มี
ต่อสินค้าหรือบริการก่อนการตัดสินใจซื้อ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพราะลูกค้า
สามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการหรือความพึงพอใจได้ตลอดเวลาในการผลิตสินค้าจึ งต้องปรับปรุง
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ และในส่วนของปัจจัยบริหารงานคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร (TQM) ซ่ึง

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามนั้นพบว่า ด้านความมุ่งม่ันของพนักงาน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ
อย่างมาก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัย
ย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีความมุ่งมั่น
ในการทำงาน เพื่อบริการลูกค้าให้ประทับใจ (2) บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีการทำงานร่วมกัน 
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ซ ึ ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ผ่านระบบ
สารสนเทศขององค์กร (3) บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีความผูกพันต่อการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยความสำเร็จในการตัดสินใจในด้าน
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ของลูกค้า เป็นปัจจัยที่ใช้เป็นตัววัดความสำเร็จของการตัดสินใจซื้อรถ
กระบะโตโยต้าในเขตจังหวัดชลบุรี โดยมีปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 
(1) ศูนย์บริการโตโยต้า มีการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สำหรับการให้บริการลูกค้า 
ได้อย่างเต็มที่ (2) พนักงานขายให้ความรู้ทางด้านรถกระบะที่ครบถ้วน สามารถอธิบายให้เข้าใจได้
อย่างชัดเจน (3) รถกระบะโตโยต้าสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน            
มีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะทนทาน โดยข้อแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต ซึ่งควรได้มีการปรับกล
ยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยการนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าใน
เขตจังหวัดชลบุรี ที่ได้ทำการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ของการแข่งขัน              
ให้สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทโตโยต้าต่อไป  

คำสำคัญ: การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)  การตัดสินใจ 

1. บทนำ 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จึงทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกบรรจุ
ลงในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เป็น
อุตสาหกรรมระดับต้นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านยานยนต์ โดยประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้
อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการออกแบบและจัดทำต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC (โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริง, 2563)     

 ในปีพ.ศ. 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มหดตัวรุนแรง ตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่
คาดว่าจะหดตัวประมาณ 10% ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้กำลังซื้อของ
ผู้บริโภคซบเซารุนแรง และห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศชะงัก  ปัญหาภัยแล้ง              
ยังซ้ำเติมกำลังซื้อของผู้บริโภคในต่างจังหวัด  จึงคาดว่ายอดจำหน่ายรถยนต์จะหดตัวทั้งตลาด                  
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ในประเทศและตลาดส่งออก ขณะที่ค่ายรถยนต์ปิดโรงงานชั่วคราวในช่วงไตรมาส 2 และทยอยลด
กำลังการผลิตเพื ่อปรับสมดุลสต๊อก คาดว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ปีพ.ศ.  2563 จะหดตัว                 
36.0-37.0% อยู่ที่ 1.27-1.29 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณการผลิตจะกระเตื้องขึ้นใน             
ปีพ.ศ. 2564-2565 มาเติบโตเฉลี่ย 3.0-4.0% ต่อปี เป็น 1.32-1.33 ล้านคัน และ 1.36-1.38 ล้าน
คัน ตามลำดับ ตามเศรษฐกิจที่ทยอยฟ้ืนตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสที่คลี่คลายขึ้น  ดังภาพที่ 1 
(ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีฯ, 2563) 

 
ภาพที่ 1: แสดงแนวโน้มการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีฯ, 2563 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการแข่งขันที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์กระบะปิกอัพโตโยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี  

2.2 เพื ่อศ ึกษาปัจจ ัยทางด้านการบร ิหารงานคุณภาพทั่ วท ั ้งองค์กรตามหลัก TQM                    
ที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพโตโยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 

 

 



เบญญพัฒน์ อนันต์สุขเกษม 
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3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ปัจจัยทางด้านการแข่งขันมีผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพ                    
โตโยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี 

3.2 ปัจจัยทางด้านการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มีผลต่อความสำเร็จในการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพโตโยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยได้มีการศึกษาแนวคิดปัจจัยทางด้านการแข่งขัน (Competitive 
factors) (พัชสิรี ชมพูคา, 2553) และแนวคิดปัจจัยบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality 
Management, TQM) (Gaurav Akrani, 2012) และแนวคิดความสำเร็จในการตัดสินใจ ด้านความ               
พึงพอใจ (Millet, 1954) 

4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับการศึกษา           
ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถกระบะปิกอัพโตโยต้า ช่วง 9 เดือนแรก 
ของปีพ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน ม.ค.–ก.ย.2563 ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อขอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน (Taro Yamane, 1973)              
จากประชากรที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถกระบะปิกอัพโตโยต้า ตั้งแต่เดือน ม.ค.–ก.ย. 2563 (รวมระยะเวลา 
9 เดือน) ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,958 คน (ที่มา: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, 2563)               
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling)  

4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งมีระยะเวลาการทำงานวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563–
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563–พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านทางการแข่งขัน 

สิ ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจ คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันที ่มีเหนือคู ่แข่ง ซึ ่งทำให้
ผู้ประกอบการมีความได้เปรียบ สามารถสร้างผลประกอบการให้กับองค์กร ซึ่งมีผู้ให้ความหมาย ที่สำคัญ ดังนี้  

วิทยา ด่านธำรงกุล (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง  
ความสามารถขององค์กรใดองค์กรหนึ่งในการสร้างผลงานเหนือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เป็นคู่แข่งขัน  
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สมยศ นาวีการ (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง การรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเอาไว้ และมีการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางธุรกจิ   

Porter (1996) ได้ให้แนวคิดไว้ว่าในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่             
ในตำแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความ 
สอดคล้องกับทรัพยากรและความพร้อมของธุรกิจ โดยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้ง 
3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) เป็นการให้ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน
กับคู่แข่ง ในขณะที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่การลดต้นทุนยังมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่ด้วย เช่น ความล้ำสมัย
ในกระบวนการผลิต หรือนวัตกรรมในการบริการและกระจายสินค้า ซึ่งคู่แข่งอาจมีการพัฒนาให้ทันสมัย
กว่า หรือการลดต้นทุนมากเกินไป อาจทำให้เกิดต้นทุนในการสร้างการรับรู้ของลูกค้ามากขึ้น สุดท้ายเกิด
การเลียนแบบ เนื่องจากกำไรของธุรกิจเท่ากับราคาขาย-ต้นทุนขาย ดังนั้นหากต้องการให้มีกำไรสูงขึ้นมี
สองวิธี คือ การเพ่ิมราคาขายและ/หรือลดต้นทุนขาย โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะเลือกใช้
วิธีการลดต้นทุนมากกว่าการเพิ่มราคาขาย ซึ่งเป็นวิธีที ่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดทางการจัดการ           
คือ การเพ่ิมประสิทธิผล 2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiate) หมายถึง การสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนใน
ตัวของสินค้าและบริการ ที่นำมาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณค่าที่เคยมีในอดีตอาจไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเมื่อเวลาเปลี่ยนไป            
อีกเหตุผลหนึ่งเพราะการแข่งขันในตลาดมีสูงมาก ส่วนสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาด ปัจจุบันมีความ
คล้ายคลึงกันมาก องค์กรจึงต้องสร้างสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าสูงสุด 3. การมุ ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) เป็นกลยุทธ์ที ่องค์กรเลือกใช้ให้  
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้น ที่มีความแตกต่างในเรื่องความต้องการสินค้า รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ สีสัน คุณภาพ และความคาดหวังที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจ   
โดยใช้กลยุทธ์ธุรกิจเดียวกันในทุกตลาด จึงเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม 

พัชสิรี ชมพูคา (2553) กล่าวว่า การจัดการเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อที่จะให้
กิจการสามารถเอาชนะคู่แข่งและอยู่รอดได้ องค์การต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่า
คู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าองค์การจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน การทำจะทำ
ได้ดีกว่าในสายตาของลูกค้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน (Cost Competitiveness) ซึ่งในยุคที่ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย
ได้ง่ายขึ้น ไม่เป็นการยากสำหรับผู้บริโภคที่จะตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการก่อน
ตัดสินใจซื้อ ธุรกิจใดที่สามารถนำเสนอสินค้าดีในราคาที่ต่าง จึงมีความได้เปรียบ ทางการแข่งขันมากกว่า
ความได้เปรียบในแง่ต้นทุน โดยวิธีการหนึ่งคือ การใช้ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์มากทีสุ่ด และมีของเสีย
หรือความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่หากธุรกิจไม่มองข้ามแล้วก็สามารถ
ช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถตั้งราคาสินค้าหรือบริการที่ ดึงดูดใจลูกค้าได้   
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 2. คุณภาพ (Quality) ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและ 
บริการที่มีราคาถูก แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ นั่นคือคุณภาพอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า 
ในอดีตที่ผ่านมาการมองการควบคุมคุณภาพ เกิดขึ้นเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการ
ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข โดยดูจากจำนวนสินค้าที่ชำรุดเสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้า แต่ในปัจจุบันการ
ควบคุมคุณภาพจะเห็นตั้งแต่ในแนวทาง “ป้องกัน” เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้น การใช้แนวคิดของการ
พัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่อง (Continuous Improvement) ท ุกด ้านของการดำเน ินงาน อย ่างไรก ็ตาม                   
ไม่เพียงแต่ธุรกิจที่จะผลิตสินค้าเท่านั้นที่จะให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ธุรกิจในส่วนของบริการก็เน้นใน
เรื่องของคุณภาพของบริการเช่นกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอันจะนำมาซึ่งความเป็นหนึ่งของธุรกิจ  

 3. นวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดสิ่งใหม ่ๆ ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเพียงสินค้า
หรือบริการใหม่เท่านั้น แต่ยังอาจหมายรวมถึงกระบวนการใหม่ในการทำงาน ในปัจจุบันและอนาคต 
องค์กรอาจจำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่าง 
เกิดขึ้นในธุรกิจ องค์การใหญ่หลายองค์การ การที่จะได้มาซึ่งนวัตกรรม ก็คือจากบุคลากรขององค์การที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 4. ความรวดเร็ว (Speed) นอกจากราคาและคุณภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ 
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการพัฒนาสินค้า และความรวดเร็วในการ
ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างประทับใจ 

5.2 แนวคิดปัจจัยบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) 

การบริหารงานคุณภาพให้เกิดทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า ภายใต้การมีส่วน
ร่วมจากพนักงานทุกคนในองค์กรที่จะมีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนใน
องค์กรที่ร่วมมือร่วมใจ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทุกภาคส่วนในองค์กร เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนขององค์กร สำหรับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน สามารถผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 
และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้ โดยปัจจัยการดำเนินงานของการ
บริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ TQM ที่จะสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้นั ้นจะ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 6C ดังรายละเอียดในภาพที่ 2 (Akrani, 2012) 
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ภาพที ่2: แสดงปัจจัยความสำเร็จ 6C ตามหลักของ TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
ที่มา:  Akrani, 2012 

 จากภาพที่ 2 แสดงถึงปัจจัย 6 C ตามหลักของ TQM ในการให้การดำเนินงานเพื่อประสบ
ความสำเร็จ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละปัจจัยดังนี้ 

  1. ความมุ่งมั่นของพนักงาน (Commitment) การทำ TQM ให้ประสบความสำเร็จนั้น 
จะต้องได้รับความร่วมมือและความมุ่งมั่น จากพนักงานทุกคนในการที่จะเอาใจใส่และหาวิธีการทำงาน
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้ง
องค์กร 

 2. ส ่งเสริมว ัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Culture) การทำ TQM ให้ประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีจิตสำนึกที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการทำงานให้มีคุณภาพดีขึ้น ผู้บริหารองค์กรมีหน้าที่ในการส่งเสริม รณรงค์ และกระตุ้น
ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการทำงานที่
ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กรอย่างแทจ้ริง 

 3. ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous) โดยมีการยึดแนวทางดำเนินงาน
ตามวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพื ่อเป็นหลักในการเริ่มต้นการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งโครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ P- Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน
ดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีการเก็บข้อมูล และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน D- DO คือ การปฏิบัติตามแนวทางและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการจัดหาทรัพยากร
ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน C- Check คือ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
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ดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้และมีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากการประเมินพบว่า
ผลงานที่ออกมามีความถูกต้องตรงตามเป้าหมายก็สามารถนำไปจัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปได้ A- Act คือ ในการปฏิบัติงานมีการกำหนดมาตรฐานจากผลการดำเนินงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับใช้ในอนาคต และทำการแก้ไขในส่วนที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพขององค์กร โดยทุกครั้งที่การดำเนินงานตามวงจร PDCA ครบรอบ ก็จะเป็นการส่งแรงเพ่ือ
สำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไปและก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  4. ความร่วมมือจากพนักงาน (Cooperation) โดยการทำ TQM จะต้องได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากพนักงานในทุกระดับชั้น ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร ซึ่งการทำ TQM เป็นกระบวนการที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการทำงานสำหรับทุกกิจกรรม
ขององค์กร เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีความคาดหวังให้ทุกคนได้มีการพัฒนาการ
ทำงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

  5. มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า (Customer Focus) กระบวนการจัดการคุณภาพ
โดยรวม (TQM) จะต้องจัดทำขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยลูกค้าภายในองค์กร ได้แก่ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับงานจากเราดำเนินการต่อไป ซึ่งเราต้องมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทาง
ผู้รับมีความพอใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่วนลูกค้าภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู ้ที ่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากองค์กรของเราโดยมีความคาดหวังจากผลิตภัณฑ์และบริการที่สมบูรณ์แบบ
โดยปราศจากข้อบกพร่อง ซึ่งการมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้านั้น สำคัญต่อการอยู่รอดในระยะ
ยาวขององค์กรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน 

  6. การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (Control) ซึ่งเป็นการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไปตามมาตรฐาน แผนวัตถุประสงค์     
และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยได้มีการวางระบบการควบคุมเพื่อตรวจสอบ
และวัดประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ เพ่ือทำการแก้ไขข้อบกพร่องและเป็นการพัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินงานให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรได ้

 5.3 แนวคิดคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

 การให้บริการ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความแตกต่างในการให้บริการเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งการให้บริการที่มีคุณภาพนั้นจะสามารถสร้างความประทับใจและความพึง
พอใจให้กับลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอีก ซึ่งย่อมเป็นผลดีกับองค์กรในระยะยาว 
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 นวลอนงค์ วิเชียร (2549) ได้ให้ความสำคัญขององค์ประกอบความสำเร็จในการ
ให้บริการ  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 7 ด้าน  ดังนี้ 

  1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) ในการให้บริการต้องมีเป้าหมายใน
การให้ ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นสำคัญ โดยผู้ให้บริการจะต้องทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจและความพึงพอใจในการใช้บริการ 

  2. ความคาดหวังของผู้รับบริการ (Expectation) ซึ่งผู ้ให้บริการจะต้องรับรู ้และ
เรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐานของผู้มารับบริการ เพื่อที่จะได้บริการได้ตรงตามความความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เป็นการสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ 

  3. ความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องมีความพร้อมใน
การต้อนรับลูกค้า ซึ่งประสิทธิภาพของการให้บริการขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้บริการ ทั้งในด้าน
สถานที ่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 

  4. ความมีคุณค่าของการให้บริการ (Values) ผู ้ให้บริการต้องมีความซื ่อส ัตย์  
ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบลูกค้า รวมทั้งความพยายามที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และพอใจ
กับบริการที่ได้รับ ย่อมแสดงถึงคุณค่าของการบริการที่คุ้มค่าสำหรับผู้รับบริการ ดังนั้นคุณค่าของการ
ให้บริการจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ และเกิดความรู้สึกเกิดความประทับใจและมีความพึงพอใจ 

  5. ความสนใจต่อการให้บริการ (Interest) ซึ่งผู้ให้บริการต้องมีการให้ความสนใจ
อย่างจริงใจต่อลูกค้าทุกระดับและทุกคน อย่างยุติธรรม ต้องมีความเอาใจใส่ในการให้บริการอย่าง
ประทับใจ 

  6. ความสุภาพในการให้บริการ (Courtesy) ผู ้ให้บริการมีการต้อนรับและการ
ให้บริการลูกค้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและกริยาที่  สุภาพอ่อนโยน ซึ่งแสดงถึงการบริการที่แสดง
ความมีอัธยาศัยและบรรยากาศของการให้บริการที่เป็นมิตร ซึ่งจะส่งผลให้ผู ้รับบริการเกิดความ
ประทับใจและความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ 

  7. ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ (Efficiency) ซึ ่งความสำเร็จของการ
ให้บริการขึ้นอยู่กับความเป็นระบบในการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่แสดงออกและความรู ้สึกภายในของผู้มารับบริการ ซึ ่งการวัดประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
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6. กรอบแนวคิดการวจิัย 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางใน
การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้มีการสังเคราะห์ข้อมูล และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
ทางด้านการแข่งขัน (competitive factors) ของพัชสิรี ชมพูคา (2553) และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
บริหารงานคุณภาพทั ่วทั ้งองค์กร Total Quality Management, TQM (Gaurav Akrani, 2012)           
มาศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขตจังหวัด
ชลบุรี 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: กรอบแนวคิดการวิจัย 
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7. ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์ให้
ได้ตัวแปรงานวิจัย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) ใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถกระบะ
ปิกอัพโตโยต้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่เดือน ม.ค.–ก.ย.2563 ในเขตจังหวัดชลบุรี 
จำนวน 400 คน (Taro Yamane, 1973) จากประชากรที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถกระบะปิกอัพ โตโยต้า 
ตั้งแต่เดือน ม.ค.–ก.ย.2563 (รวมระยะเวลา 9 เดือน) ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,958  คน (ที่มา: 
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, 2563) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 
sampling) โดยดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการแข่งขัน (Competitive factors) โดยเป็นการศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางด้านการแข่งขัน  
โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร ตลอดจนสื่อ
สิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ทำการวิจัย   

ขั้นตอนที่ 2 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) โดยเป็นการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร  
ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ทำการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3  

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการตัดสินใจ โดยเป็นการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูล
เอกสารดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิด อ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ทำการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4  

การเก็บรวบรวมและว ิเคราะห์ข ้อม ูล  โดยใช ้สถ ิต ิเช ิงบรรยาย ซ ึ ่งได ้แก่ ค ่าร ้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง       
อนุมาณ ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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8. ผลการวิจัย 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
โดยได้มีการจัดลำดับการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

8.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนร้อยละ (n=400) 

 
 
 
 
 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย                                                          
   หญิง     

 
332 
68 

 
83 
17 

อายุปัจจุบัน 
     น้อยกว่า 25  ปี 
     25-45  ป ี
     46- 65 ป ี
     66 ปีข้ึนไป 

 
28 
260 
93 
19 

 
7 
65 

23.3 
4.7 

สถานภาพการสมรส 
      โสด 
      แต่งงานแล้ว          
      หย่าร้าง 

 
80 
311 
9 

 
20 

77.8 
2.3 

 
อาชีพ 
      พนักงานบริษัท 
      ข้าราชการ 
      ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
      ค้าขาย 
      เกษตรกร 
      นิสิต/นักศึกษา 

 
9 
34 
242 
85 
26 
4 

 
2.2 
8.5 
60.5 
21.3 
6.5 
1 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนร้อยละ (n=400) (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของกลุ ่มลูกค้าที ่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน พบว่า          

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83 อายุส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 25 - 45 ปี  จำนวน 
260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว จำนวน 311 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77.8 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และรายได้
ครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40,001–60,000 บาท จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 

8.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการ
แข่งขัน ที่มีผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขตจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน    
สรุปไดด้ังนี้ 

1. ด้านต้นทุน (Cost) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) รถกระบะโตโยต้า            
มีราคาท่ีเหมาะสมจูงใจมากกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืน (2) ราคาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อรถ
กระบะโตโยต้า (3) รถกระบะโตโยต้ามีอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจมากกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืน  

2. ด้านคุณภาพ (Quality) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก ่(1) รถกระบะโตโยต้า มีคุณภาพ
ของเครื่องยนต์ ในการใช้งานที่ทนทานมากกว่าคู่แข่งขันรายอื่น (2) บริษัทโตโยต้ามีการส่งเสริมให้มี
กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต เช่น QCC, 5 ส อย่างต่อเนื่อง (3) รถกระบะโตโยต้า มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ  

3. นวัตกรรม (Innovation) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) รถกระบะโตโยต้ามีการ
ออกแบบช่วงล่างได้ดีเป็นพิเศษเพื่อใช้งานได้เหมาะกับสภาพถนนประเทศไทย (2) รถกระบะโตโยต้า  
มีการออกแบบโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื ่อให้เกิดการประหยัดน้ำมัน (3) รถกระบะโตโยต้า                
มีการออกแบบระบบพวงมาลัย ให้มีน้ำหนักที่ด ีจับได้อย่างถนัดมือ เหมาะสมในการใช้งาน 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
รายได้ครอบครัว 
     น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
     20,000 บาท 
     20,001 – 40,000 บาท 
     40,001 – 60,000 บาท 
     60,001 บาทขึ้นไป 

 
20 
 

65 
188 
127 

 

 
5 
 

16.2 
47 

31.8 
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4. ความรวดเร็ว (Speed) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ศูนย์บริการโตโยต้า 
มีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันทีทันใด (2) ศูนย์บริการโตโยต้า มีการ
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ (3) ศูนย์บริการโตโยต้า มีระบบการควบคุม
การทำงานสำหรับผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการใช้บริการ 

8.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยบริหารงาน
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ที่มีผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขต
จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก ซึ ่งผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

 
1.  ด้านความมุ ่งมั ่นของพนักงาน (Commitment) โดยภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1) บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อบริการลูกค้าให้ประทับใจ  
(2) บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีการทำงานร่วมกัน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ผ่านระบบสารสนเทศขององค์กร (3) บุคลากรในศูนย์บริการ
โตโยต้า มีความผูกพันต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Culture) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการให้
รางวัลแก่พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
องค์กร (2) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพ่ือนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน (3) มีวิสัยทัศน์ในการแสดงถึงการปรับปรุงคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง 

3. ปร ับปร ุงกระบวนการอย่างต ่อเนื ่อง  (Continuous) ผ ู ้ตอบแบบสอบถาม               
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานภายในองค์กร เช่น ระบบอีเมล์ เป็นต้น (2) มี
ระบบการคัดกรองและเลือกความคิดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(3) มีการจัดตั้งโครงการนวัตกรรมเพื่อแปลงความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นให้เกิดเป็นสิ่งใหม่  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ใหม ่หรือกระบวนการทำงานใหม่ 

4. ความร่วมมือจากพนักงาน (Cooperation) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ศูนย์บริการโต
โยต้า มีทีมงานต่าง ๆ ได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ที่ได้รับแก่กันและกัน ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ทางกระดานสนทนา ผ่านเว็บไซต์ จุลสารและการประชุม (2) ศูนย์บริการโตโยต้า มี
ทีมต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทํางาน และการเรียนรู้ภายในทีมและภายในกลุ่ม เพ่ือ
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ร่วมมือกันทำงานให้มีประสิทธิภาพ (3) ศูนย์บริการโตโยต้า มีการส่งเสริมให้ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็น
ทีมเพ่ือค้นหาวิธีปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า (Customer Focus) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการเพิ่มช่อง
ทางการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกของลูกค้า (2) ศูนย์บริการโตโยต้า มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสำหรับแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ (3) ศูนย์บริการโตโยต้า มีการอำนวยความสะดวก 
ในการนัดหมายเพ่ือให้บริการกับลูกค้า 

6. การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (Control) ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) โตโยต้า ได้รับมาตรฐานการ
รับรองผลิตภัณฑ ์(2) โตโยต้า มีระบบการตรวจสอบการผลิตในทุกขั้นตอน (3) โตโยต้า มีมาตรฐานในการ
ทำงาน เพ่ือให้มีคุณภาพในทุกขั้นตอน   

8.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จใน
การตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขตจังหวัดชลบุรี ในด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 
อันดับแรก ได้แก่ (1) ศูนย์บริการโตโยต้า มีการจัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย  สำหรับ
การให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ (2) พนักงานขายให้ความรู้ทางด้านรถกระบะที่ครบถ้วน สามารถ
อธิบายให้เข้าใจ ได้อย่างชัดเจน (3) รถกระบะโตโยต้าสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย มีฟังก์ชันการ
ใช้งานครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะทนทาน 

8.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการ
แข่งขัน (Competitive factors) มีผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพโต
โยต้า ในเขตจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยวิธี Stepwise ซึ่งเป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวแปรต้น (อิสระ) ที่มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มตัวแปรตามและมีนัยสำคัญทางสถิติเข้าสู่สมการ พบว่าปัจจัยด้านการแข่งขัน ในกลุ่มตัวแปรต้น 
(อิสระ) 4 ตัว ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้านต้นทุน 3) ด้านความรวดเร็ว 4) ด้านคุณภาพ  
มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขตจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญ   
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบริหารงาน
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มีผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพ โตโยต้า    
ในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ในกลุ่มตัวแปรต้น (อิสระ)  
5 ตัว ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า 2) ด้านปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง 3) ด้านความมุ่งมั่นของพนักงาน 4) ด้านการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 5) ด้านความร่วมมือ
จากพนักงาน มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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9. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
9.1 การอภิปรายผล 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขต

จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยด้าน
การแข่งขัน (Competitive factors) ในด้านคุณภาพ (Quality) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก  
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) รถกระบะ
โตโยต้า มีคุณภาพของเครื่องยนต์ ในการใช้งานที่ทนทานมากกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืน (2) บริษัทโตโยต้ามี
การส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต เช่น QCC, 5 ส อย่างต่อเนื่อง (3) รถกระบะโตโยต้า มีการใช้วัสดุ
ที่มีคุณภาพ โดยคุณภาพของสินค้าจะเป็นความพึงใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพราะลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการหรือความพึงพอใจได้ตลอดเวลาในการผลิตสินค้าจึงต้องปรับปรุงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณภาพ รูปแบบ ประโยชน์ของการใช้งาน ซึ่งลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณภาพก่อนจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าและประเมินคุณภาพสินค้าอีกครั้งหลังการใช้งานสินค้านั้น ทำให้ผู้ผลิตยิ่งต้องให้ความสำคัญกับ
คุณภาพ โดยต้องมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Garvin (1987) ที่ได้ให้ความหมายของ คุณภาพในมุมมองของความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ซึ่งลูกค้าบางคนเลือกรถยนต์ยี่ห้อที่มีประวัติในเรื่องความน่าเชื่อถือ ไม่ต้องส่ง
ซ่อมในศูนย์บ่อย ๆ ถ้าผลิตภัณฑ์เมื่อใช้ไปแล้วมักจะเสียและต้องซ่อมบ่อย ๆ เราจะระบุผลิตภัณฑ์นั้น
ว่าไม่มีความน่าเชื่อถือ (Unreliability) และยังสอดคล้องกับ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547) ที่ได้
กล่าวว่า การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการโดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้าและมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ
และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้นซึ่งมิใช่เรื่องที่ประเมินจากสิ่งของที่จับต้องได้หรือเป็น
รูปธรรมเพียงด้านเดียวแต่จะต้องนำปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นนามธรรม มาประกอบการพิจารณาด้วย และ
จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามนั้นพบว่า ด้านความมุ่งมั่นของพนักงาน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับที่มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพ่ือ
บริการลูกค้าให้ประทับใจ (2) บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีการทำงานร่วมกัน โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านระบบสารสนเทศขององค์กร (3) 
บุคลากรในศูนย์บริการโตโยต้า มีความผูกพันต่อการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถ
กระบะโตโยต้าได้นั้น พนักงานต้องมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้
สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ โดยพนักงานต้องมีความมุ่งมั่นแสดงออก ให้
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ลูกค้านั้นได้รับสินค้าหรือบริการที่ดี ดังนั้นกิจการจะต้องนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ดี เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการตัดสินใจ รวมทั้งต้องมีความทุ่มเทในการบริการ
หลังการขาย เพ่ือให้เกิดความประทับใจจนเป็นลูกค้าประจำ และมีความผูกพันต่อกัน จนเกิดเป็นความ
ภักดีต่อแบรนด์สินค้า และเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mowday et al., (1982) ที่ได้กล่าวว่า ความผูกพันองค์การมีความสำคัญ
ในการสร้างทัศนคติของบุคลากรในการยอมรับค่านิยมขององค์การและมีความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกัน
กับองค์การ ทำให้บุคลากรมีค่านิยมที่สอดคล้องกับสมาชิกอ่ืนในองค์การ มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน เกิดเป็นความเต็มใจของ
บุคลากร ในการทุ่มเทความรู้ ความสามารถและความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ขององค์การ และยังสอดคล้องกับ Vance (2006) ที่ได้
กล่าวว่า ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน (Work Passion) เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจมายาวนาน
และเป็นที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบันโดยเริ่มแรกนั้นอยู่ในรูปแบบของแนวคิดเรื่องความผูกพันทุ ่มเท
แรงกายแรงใจให้แก่องค์กร (Commitment) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ต่องาน การร่วมแรงร่วมใจกัน เพ่ือบรรลุภารกิจขององค์กร (Unity) ซึ่งต่อมาได้พัฒนา
เป็นแนวคิดในเรื่องของความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (Engagement) อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาแนวคิด และความหมายของความผูกพันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่องค์กร (Commitment) 
กับความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (Engagement) แล้วนั้นจะพบว่า ต่างก็คือความผูกพันต่อ
องค์การ แต่มีระดับความมากน้อยและรูปแบบทางการการคิดและการกระทำ แตกต่างกันตามแนวคิด
ของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มองค์การต่าง ๆ โดยอาจพิจารณาได้จากความผูกพันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่
องค์กร (Commitment) โดยเน้นความเข้มข้น ทั้งด้านอารมณ์เชิงบวกและด้านความเป็นเหตุเป็นผล
เพื่อทำงานขององค์การในความรับผิดชอบให้สำเร็จ ส่วนความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
(Engagement) นั้น เน้นความรู้สึกเป็นเจ้าของงานและความกระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะทำงานในหน้าที่
ให้ดีที่สุด และจากผลการวิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยความสำเร็จในการตัดสินใจในด้านความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ของลูกค้า เป็นปัจจัยที่ใช้เป็นตัววัดความสำเร็จของการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า
ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  โดย
เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) 
ศูนย์บริการโตโยต้า มีการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสำหรับการให้บริการลูกค้า ได้
อย่างเต็มที่ (2) พนักงานขายให้ความรู้ทางด้านรถกระบะที่ครบถ้วน สามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน (3) รถกระบะโตโยต้าสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะทนทาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) กล่าวถึงความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ว่า เป็นการตัดสินใจของลูกค้าที่มีต่อการนำเสนอคุณค่า
ทางการตลาด และทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อนั้นจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของสินค้าที่นำเสนอออกมา 
และเชื่อมโยงไปถึงความคาดหวังของลูกค้า โดยลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่าง
กัน โดยถ้ารูปแบบที่นำเสนอสินค้ามีความคาดหวังที่ต่ำ ลูกค้าจะไม่พึงพอใจ แต่ถ้าเพิ่มความคาดหวัง
เข้าไป ลูกค้าจะพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามความคาดหวังยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์การซื้อใน
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อดีตของลูกค้า ความคิดเห็นของเพื่อนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลของนักการตลาดและคู่แข่งขันที่
นำเสนอหรือสัญญาไว้ นักการตลาดจะต้องระมัดระวังในเรื่องระดังความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ที่ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ กับความคาดหวังของลูกค้า 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ปัจจัยทางด้านการแข่งขัน (Competitive factors) 

1. ต้นทุน (Cost) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า 
โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง  โดยส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญด้านราคาที ่มีความเหมาะสมเมื ่อเทียบกับคุณภาพ รวมไปถึงดอกเบี้ยและการขยาย
ระยะเวลาในการผ่อนนานกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืน ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการให้สิทธิประโยชน์กับกลุ่ม
ลูกคา้เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้เกิดความจงรักภักดีในแบรนด์ระยะยาว โดยการให้สิทธิพิเศษ
ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่หรือครบรอบวันเกิดของผู้ซื้อและมีการหาลูกค้ารายใหม่โดย
มีการจัดโปรโมชั่นแคมเปญเพ่ือลดราคารถกระบะโตโยต้าในด้านราคา เช่น มีการให้สิทธิพิเศษดอกเบี้ย 
0 % หรือมีการมอบสิทธิพิเศษอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลพิเศษต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ ครบรอบการ
ก่อตั้งบริษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่สำหรับการขยายฐานลูกค้ามากข้ึน 

2. ด้านคุณภาพ (Quality) โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับที่มากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับคุณภาพของรถกระบะเป็นสำคัญ
มากกว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ โดยจะเห็นได้ว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณภาพของเครื่องยนต์ ในการใช้งาน
ที่ทนทานมากกว่าคู่แข่งขันรายอื่น รวมทั้งมีความพอใจในวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต และมีความพอใจ
สำหรับมาตรฐานในกระบวนการควบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลการใช้งานจากลูกค้าเพ่ือนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สร้างความพอใจและสามารถตอบสนองความ
ต้องการแก่ลูกค้า โดยมีความปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว   

3. ด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับที่มาก ซึ่งลูกค้าให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการออกแบบช่วงล่าง 
รวมไปถึงการออกแบบรูปลักษณ์ให้มีความโดดเด่น และการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื ่อออกแบบ
เครื่องยนต์ให้ประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการ ควรมีการจัดกิจกรรมการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ และให้รางวัลสำหรับผู้ที่มีการเสนอความคิดเห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรมีการเปิดช่องทางให้ลูกค้าได้มีการเสนอข้อมูลความคิดเห็นเพ่ือนำมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและทันสมัย    
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4. ด้านความรวดเร็ว (Speed) โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับที่มาก ซึ่งในท่ีนี้ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการให้บริการของศูนย์บริการ และ
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านการใช้บริการต่าง ๆ ภายหลังการขาย 
ซึ่งผู ้ประกอบการควรได้มีการจัดทำข้อมูลเพื่อมีการติดตามข้อมูลการใช้สินค้า หลังการขายอย่าง
สม่ำเสมอ เช่น เดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีการจัดทำระบบการจองคิวล่วงหน้าโดยมีหลากหลายช่องทางสำหรับลูกค้าที่จะนำ
รถยนต์มาเข้ามาใช้ที่ศูนย์บริการ 

ปัจจัยการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) 

1. ด้านความมุ่งมั่นของพนักงาน (Commitment) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคท่ี
ตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งทางผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุด โดยมีความพอใจในบุคลากรของศูนย์บริการโต
โยต้า ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรในองค์กรถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาเพื่อเกิดพลัง
ขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการองค์กรต้องมีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ องค์ความรู้ต่าง ๆ และมีการส่งเสริมให้พนักงาน
มีทัศนคติที ่ดีในการทำงาน รวมไปถึงการให้รางวัลแก่ผู ้ที ่มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ            
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
ระยะยาว ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการส่งเสริมจัดให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ซึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing) รวมทั้งต้องมีระบบการประเมินผลงาน และโปรโมทตำแหน่ง
อย่างเป็นธรรม โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการได้ผลตอบแทนที่ขึ้ นกับผลของการ
ดำเนินงาน 

2. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงคุณภาพ (Culture) จากผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความ
คิดเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง โดยมีความพอใจในระบบการให้รางวัลแก่พนักงานที่มีความคิด
สร้างสรรค ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร รวมทั้งมีระบบช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายในโตโยต้าสามารถติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่างๆ ได้จัดทำป้ายข้อความที่แสดงถึงการดำเนินงานด้านคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้มีการตระหนักถึง
การความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ 
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3. ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื ่อง (Continuous) จากผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีความพอใจในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์บริการโตโยต้า โดยการ
ปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความรวดเร็ว มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนอง
การทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการส่งเสริม จัดแข่งขันประกวด 
การทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น 5ส., QCC, Kaizen เป็นต้น โดยมี
การประกาศผลและมีการให้รางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนได้
มีส่วนร่วมและมุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น   

4. ความร่วมมือจากพนักงาน (Cooperation) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่
ตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทางกระดานสนทนาผ่านเว็บไซต์ จุลสารและการประชุม และพนักงาน
ของโตโยต้า ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทํางาน และการเรียนรู้ภายในทีมและภายในกลุ่มเพ่ือ
ร่วมมือกันทำงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรัก
สามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควรมีการจัดกิจกรรมที่ใช้สำหรับสันทนา
การภายในองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น กิจกรรมรับ
พนักงานใหม ่กิจกรรมสำหรับฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นต้น  

5. มุ ่งเน้นความต้องการของลูกค้า (Customer Focus) จากผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยศูนย์บริการโตโยต้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการเชิญกลุ่มลูกค้าให้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสำหรับแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งมีการให้ของสมนาคุณในวาระต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการส่งการ์ดอวยพร ในโอกาสครบรอบวันเกิด วันปีใหม่ เป็นต้น และ
มีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่างวด ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า รวมไปถึงการมีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนของลูกค้า ในการที่จะนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (Control) จากผลการศึกษาพบว่า ผู ้บริโภคที่
ตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้า โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งโตโยต้า ได้รับมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ มีระบบการตรวจสอบการผลิตและมีมาตรฐานในการ
ทำงาน เพื ่อให้มีคุณภาพในการทำงานทุกในทุกขั ้นตอน มีการนำเอาระบบ KPI หรือ ดัชนีชี ้วัด
ความสำเร็จมาเป็นเครื่องมือในการวัดผล สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการเพ่ิมการ
นำระบบ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) มาใช้สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในโรงงานผลิต 
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9.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยการนำปัจจัยที ่ม ีอิทธ ิพลต่อ
ความสำเร็จในการตัดสินใจซื้อรถกระบะโตโยต้าในเขตจังหวัดชลบุรี  ที่ได้ทำการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ใน
การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ของการแข่งขันให้สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้  เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทโตโยต้าต่อไป 

2. สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้นำแนวคิดปัจจัยทางการแข่งขัน และแนวคิด
ปัจจัยบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาใช้ในการกำหนดตัวแปรการวิจัย ซึ่งการศึกษาใน
อนาคตควรได้มีการนำตัวแปรปัจจัยทฤษฎีแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ด้านอื่น  ๆ เช่น 8P, 
Blue Ocean เป็นต้น มาใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือทำให้ผลงานวิจัยมีความหลากหลายและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น    

3. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามสำหรับ
การศึกษาในอนาคต ควรได้มีการเพิ ่มการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์  เพื ่อที ่จะทำให้ผล
การศึกษามาเปรียบเทียบกัน สำหรับงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน      

4. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีการจำกัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถ
กระบะปิกอัพ ในเขตจังหวัดชลบุรี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง
ไปในเขตจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกันสำหรับงานวิจัยมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น      

5. ในการวิจัยครั ้งต่อไป ควรได้มีการเพ่ิมรายละเอียดแบบสอบถาม ให้มีความ
หลากหลายและควรเพิ่มรายละเอียดของข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ให้ครอบคลุมตัวแปรทุกตัว เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบสำหรับงานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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ตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออกของภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี 

 

 
ปัทมา สืบป่วน 

 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
การลาออกของพนักงาน มี 2 ประเภท คือ การลาออกโดยสมัครใจ และการลาออกโดยไม่สมัครใจ 
สาเหตุการลาออกของพนักงาน  อันเนื่องมาจากพนักงานมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ความก้าวหน้าในสายงาน ระบบบริหารจัดการในองค์กร เพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน และ
ปัญหาส่วนตัว ตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน พบว่า หน่วยงานที่ศึกษากำหนดแนวคิด
หลักการในการแก้ปัญหาพนักงานลาออกเป็น 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
ต้นทุนการจ้างงานพนักงานใหม่ และการรักษาคนเก่งคนสำคัญ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของตัวแบบมี                   
7 ประเด็น คือ การรักษาคนเก่งคนสำคัญ การสูญเสียองค์ความรู ้ขององค์กร การเพิ่มภาระงาน
พนักงานที่ยังทำงานอยู่ การสูญเสียลูกค้าและรายได้ การสูญเสียเวลาในการช่วยเหลือพนักงานใหม่ 
การลดการเข้า-ออกของพนักงานใหม่ และผลกระทบค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ  เทคนิคการการแก้ปัญหา
การลาออกมี หลายวิธีคือ การแจ้งล่วงหน้า การเจรจาให้อยู่ช่วยงานต่อจนกว่าจะได้พนักงานใหม่มา
ทดแทน การปรับเปลี่ยนเวลาการทำงาน การเพ่ิมชั่วโมงการทำงานของคนที่ยังอยู่ การแบ่งงานให้ผู้อ่ืน
ทำแทน การปรับยุบตำแหน่งที่ว่าง และการหาคนใหม่ทดแทนโดยเร็ว  ขั้นตอนการแก้ปัญหาการ
ลาออกของพนักงานหลัก ๆ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การรับทราบการลาออก การทำการซักถาม
สาเหตุการลาออก การโน้มน้าวให้อยู่ช่วยงานต่อจนกว่าจะได้คนใหม่ทดแทน การทำการสัมภาษณ์การ
ลาออก (Exit Interview) การซักถามปัญหาจากหัวหน้างาน การโน้มน้าวต่อรองให้พนักงานเปลี่ยนไม่
ลาออก การต่อรองยื่นข้อเสนอ  ส่วนเงื่อนไขของตัวแบบการแก้ปัญหาที่สำคัญคือ การทำสัญญาจ้าง
งานแบบปลายปิด อย่างไรก็ตาม ประสบปัญหาอุปสรรคการแก้ปัญหาการลาออก คือ การละเลย
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ปัญหาของฝ่ายบริหาร การไม่เห็นความสำคัญของปัญหาการลาออก การไม่มีส่วนร่วมของบุคลากรใน
องค์กร และการขาดกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  ทั้งนี้ ตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงาน
ลาออกจะมีประสิทธิผลต่อเมื่อมีการหาบุคคลกรทดแทน การประนอมเจรจา การปรับค่าตอบแทน 
การปรับสวัสดิการและความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะตัวแบบการแก้ปัญหาการ
ลาออกของพนักงาน คือ ต้องสร้างสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดี พนักงานมีโอกาสเติบโตในสาย
งาน Career path ต้องชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ ให้มีโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่าง
จากบริษัทคู่แข่งขัน ป้องกันถูกการแย่งตัวพนักงาน และปรับปรุงกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนษุย์
ให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออกคือจัดทำคู่มือการทำงานในแต่ละ
ประเภทงานในแต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสม พนักงานมาใหม่ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการสอนงาน
และลดความผิดในการปฏิบัติงาน กระบวนการแก้ปัญหาให้มี การทำ (Exit Interview) และนำข้อมูล
ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ควรกำหนดเงื่อนไขจัดทำสัญญาจ้างงานแบบปลายปิดเพ่ือ
ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรและจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในองค์กร ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอมีความสัมพันธ์อันดีในองค์กร  

คำสำคัญ: ตัวแบบ การลาออก ชลบุรี 
 

Abstract  

 The objectives of this study were to determine the resignation of employee and 
the model of solving the employee resignation problem in a private sector in Chonburi. 
The results found two types of employee turnover:  voluntary leave and involuntary 
resignation.  This is due to the dissatisfaction of employees regarding compensation, 
welfare, and advancement, colleagues and supervisors, personal problems.  A model for 
solving employee resignation found that the research organization defines the three 
aspects of the employee resignation problem corporate engagement and co-workers. Cost 
of hiring new employees and treating important people.  The objective of the model had 
7 issues, keeping the most important talent, loss of organization knowledge , increasing the 
workload of employees, loss of customers and revenue, loss of time helping new 
employees , new employees and the impact on business expenses Techniques there are 
8 methods, advance notice, negotiations to stay and help with the work until a new 
employee is replaced, working time increasing the working hours of the people who 
remain, to divide the work for others to do instead to collapse the free position and finding 
a new replacement.  Employee turnover process consists of seven steps:  the resignation 
acknowledgment. Questioning the reason for resignation Persuading to stay keeps working 
until a new person is replaced. Interviewing the resignation (Exit Interview) questioning the 
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problem from the supervisor Convincing employees to change and not resign negotiating 
an offer as for the condition of the model, there are obstacles in the employment contract, 
and the solution to the resignation problem is the neglect of management. Failure to see 
the importance of the problem of leaving, lack of participation of personnel in the 
organization.  And the lack of a good human resource recruitment process, the benefits 
and relations with supervisors. The researcher suggested a model for solving the employee 
turnover problem is to create an environment.  In good work Employees have the 
opportunity to grow in the career path, must be clear, set objectives to have a benefit 
structure that is different from that of competitors.  Prevent being hijacked by employees 
and improve the process of recruiting human resources to be efficient Using a model 
technique to solve the problem of resignation, that is, prepare work procedures for each 
type of job in each position accordingly New employees will work faster. Problem solving 
process to have to do (Exit Interview)  and use the information that has been developed 
regularly.  However, the conditions for the contracting of closed- ended employment 
should be defined to help the organization reduce the cost of human resources and 
organize activities to strengthen the relationship between the people in the organization. 
To create a constant participation and good relationship in the organization. 

Keywords: Model, Resignation, Chonburi Province 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 
 จังหวัดชลบุรีเป็นฐานการผลิตอุสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วน อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวและโรงแรม และมีความพร้อมของ
โครงสร้างพื ้นฐานที่สำคัญประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง              
(มอเตอร์เวย์) มีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีพื้นที่รองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมจึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC)” เพื่อเป็นศูนย์กลางของเอเชียเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั ้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) การปรับตัวเพื่อรองรับการ
ขยายกำลังการผลิต ซึ่งทำให้บริษัทประสบปัญหาการขาดแคลนบุคคลากร ซึ่งมีความสำคัญ 

โดยภาพรวมความต้องการแรงงานในปี พ.ศ. 2562-2564 หรือในอีก 3-5 ปี สถานประกอบการ 
มีความต้องการแรงงานทั้งสิ้น 605,397 สำหรับประเภทกิจการที่ต้องการแรงงานมากที่สุดคือ กิจการ
ก่อสร้างในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีก็มีแนวโน้มที่ดี แต่สถานการณ์การลาออก
จากงานและการถูกเลิกจ้างกลับมีตัวเลขที่สูงขึ้นในแต่ละไตรมาสของปี 2563 (สำนักงานจัดหางานชลบุรี)     
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ตารางท่ี 1 การเลิกจ้าง ลาออก และการบรรจุของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน ไตรมาส 1 ปี 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 

ตารางท่ี 2 การเลิกจ้าง ลาออก และการบรรจุของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน ไตรมาส 2 ปี 
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ตารางท่ี 3 การเลิกจ้าง ลาออก และการบรรจุของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 2563 

 

 
 

ที่มา: สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 

การลาออกของพนักงานนั้นส่งผลเสียต่อองค์กร พนักงานลาออกเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่คุ้มค่า
กับสิ่งที่ได้จากองค์กรรวมถึงปัญหาองค์กรไม่เห็นคุณค่าหรือจ่ายผลตอบแทนไม่มากพอ การทำงานเพ่ือ
แลกกับผลตอบแทนบางอย่างหรือหลายอย่าง เช่น เงิน สวัสดิการ ความรู้ ความท้าทาย หรือสังคม           
การลาออกของพนักงานก่อให้เกิดผลตามมา คือ พนักงานด้อยประสิทธิภาพ จากการย้ายงานบ่อยจนทำ
ให้ขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน แต่เนื ่องจากภาวะขาดแคลนบุคคลกรจึงทำให้ธุรกิจต่าง ๆ                 
ขาดโอกาสในการเลือกบุคคลากรที ่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องรับบุคคลเหล่านั้นเข้าทำงานในองค์กร                
การลาออกของพนักงานนั้นส่งผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหา              
การฝึกอบรมพัฒนาบุคคล การเสียภาพลักษณ์องค์กร และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพนักงานทีมีต่อ
องค์กร ทั้งยังส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานที่ทำงานอยู่  ซึ ่งการลาออกก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
มากกว่าที่จะได้รับผลตอบแทนจากบุคคลนั้น แนวคิดของ Gilmer (1971: 265) อธิบายไว้ว่าการลาออก
ของพนักงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การทราบสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก จะช่วยให้องค์กร
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แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตรงจุดหรือหาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาการ
ลาออกได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าในแต่ละธุรกิจนั้น มีประเภทและการ
ลาออกเป็นอย่างไร และมีตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออกอย่างไร เนื่องจากในแต่ละธุรกิจมีลักษณะ
จำเพาะที่แตกต่างกัน โดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้เราทราบและมีความเข้าใจแนวคิดและตัว
แบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปวางแผน
การเตรียมความพร้อมและเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง กระบวนการบริหารงานบุคคล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 
 1. เพ่ือศึกษาประเภทและการลาออกของพนักงานของภาคเอกชนในจังหวัดชลบุร ี
          2. เพ่ือศึกษาตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออกของภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องตัวแบบการการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานในภาคเอกชนจังหวัด
ชลบุรี ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยเนื้อหาศึกษาใน 3 ประเด็นดังนี้ 1) การลาออกของพนักงาน  
2) ตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 3) ประสิทธิผลตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก                
โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำการศึกษาคือ ศึกษาเฉพาะธุรกิจของภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น 
โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา จำนวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม–พฤศจิกายน 2563 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 โครงการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่
ใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารจัดการฝ่ายบุคคลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลทรัพยากร
มนุษย์ และผู้จัดการทั่วไป จำนวน 15 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
เอกสารผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซต์ เอกสาร
เผยแพร่ของส่วนราชการ และข้อมูลเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกับการประมวลผลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพผสมหลายวิธี ได้แก่ การจำแนกและการจัดระบบข้อมูล (Typology 
and Taxonomy) การวิเคราะห์ส ่วนประกอบ (Componential) การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect analysis) และการเปรียบเทียบ (Constant 
comparison) 



ปัทมา สืบป่วน 
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5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด  
 
 การทบทวนวรรณกรรมในบทวิจัยนี้พิจารณา 5 ประเด็น ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีการจ้าง
งาน แนวคิดทฤษฎีความต้องการและความพึงพอใจ แนวคิดทฤษฎีความผูกพันและความจงรักภักดี 
แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ แนวคิดทฤษฎีการออกจากงาน รายละเอียดดังนี้ 

5.1 แนวคิดทฤษฎีการจ้างงาน 

พจนา วไล (ออนไลน์, 2556) กล่าวว่า แรงงาน หมายถึง การทำงานทุกชนิดของมนุษย์ทั้งที่ใช้
แรงงาน สติปัญญา ความสามารถ แรงกาย แรงใจที่ทุ ่มเทในการผลิตสินค้าและบริการ โดยทั่วไป
แบ่งเป็นแรงงานฝีมือ เช่น วิศวกร นักวิชาการ แรงงานกึ่งฝีมือ เช่น ช่างเทคนิค เสมียน และแรงงานไร้
ฝีมือ เช่น กรรมกรแบกหาม นักการภารโรง นอกจากนี้อาจแบ่งประเภทแรงงานตามลักษณะการ
ว่าจ้างเป็น 3 ปะเภท คือ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมา French (1994, p. 88-91) กล่าว
ว่า การที่คนทำงานหรือลูกจ้างในองค์การใดจะบังเกิดความพึงพอใจในงานของเขาหรือไม่นั้น  จะต้อง
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของคนงานและลูกจ้างที่พึงก่อให้เกิดความพงพอใจทั้งด้าน 
ความมั่นในอาชีพ เงินเดือนค่าจ้างเป็นธรรม สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลดี และมีโอกาสก้าวหน้า 
คือมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ขึ้นค่าจ้างเงินเดือน และเพ่ิมคุณวุฒิ สอดคล้องแนวความคิดของ 
กฤติน กุลเพ็ง (2555 : 10) กล่าวว่าการสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการ แสวงหากลุ่มบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะที ่เหมาะสมกับองค์กรให้เข้ามาร่วมงาน โดยองค์การจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งที่ต้องการให้ตลาดแรงงานทราบ เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาสมคัร 
อาจเป็นการแสวงหาจากแหล่งภายใน หรือภายนอกองค์การ 

5.2 แนวคิดทฤษฎีความต้องการและความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ 
การที ่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่  สามาสังเกตโดยการแสดงออกที ่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดทางอ้อมได้ โดยการวัดความ
คิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น ความพึงพอใจ หมายถึง ชอบ ชอบใจ พึงใจ สมใจ จุใจ พจนานุกรมฉบับ
บัณฑิตยสถาน (2537:  659) 

Mobley (1982:  15-34) อธิบายว่า ความไม่พึงพอใจในการทำงานของบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นที่
ทำให้บุคคลคิดถึงการลาออก สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) Frederick 
Herzberg ซึ่งสอดคล้องกับ Herzberg Mausner & Synderman (1959: 110-111) กล่าวว่า ที่ว่า
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องานและความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เป็นเหตุทำให้คนคิด
เรื่องการลาออก ซึ่งสอดคล้อง Maslow (1954) กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์เป็นความต้องการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีพรรคพวก การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ
ความต้องการมีชื่อเสียง เกียรติยศ รวมทั้งต้องการให้คนอ่ืนยกย่องสรรเสริญ 
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5.3 แนวคิดทฤษฎีความผูกพันและความจงรักภักดี 

จากการว ิจ ัย The Gallup Organization พบว่า พนักงานที ่ม ีความผูกพันต ่อองค ์กร            
จะทำงานด้วยความเต็มใจทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่าง
แท้จริง จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้อง Allen and Mayer (1990) ที่กล่าวว่า ความผูกพัน
องค์กรเป็นสภาวะจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์กร เมื่อพนักงานทำงานได้ระยะเวลาระดับหนึ่ง จะไม่คิด
เรื่องการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนที่ทำงาน 

ทั้งนี้การจัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมทำให้พนักงานเกิดความความพึงพอใจ
และผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับ Mowday (1982: 27) ที่กล่าวว่า ความผูกพันองค์กรผลักดันให้
พนักงานเต็มใจจะอุทิศตัวเองเพื่อให้องค์กรดีขึ้น Locke (1976, p. 1302) กล่าวว่า การบริหารงาน
ขององค์การ คือ ความเอาใจใส่บุคคลากรในองค์การ ประกอบด้วย นโยบายการบริหารงาน 
กฎระเบียบของบริษัท การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และความชัดเจนโปร่งใสของหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลงานขององค์การ จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน สอดคล้องกับ
การศึกษา ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 123-129) ความพึงพอใจในการทำงาน ประกอบด้วย 
บุคคล งาน การจัดการ พนักงานหากได้รับรู้ถึงความรัก ความใส่ใจที่ผู้บังคับบัญชามีให้ ความรักความ
ผูกพัน แนวโน้มการลาออกจะลดลง 

5.4 แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ 

ในเรื ่องการจูงใจ Maslow ได้สรุปลักษณะของการจูงใจไว้ว่า  ความต้องการจะเป็นไป
ตามลำดับขั้นความต้องการอย่างมีระบบ ลำดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) มี 5 ระดับ 
คือ ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการการยอมรับทางสังคม ความ
ต้องการการได้รับยกย่องจากบุคลอื่นในสังคม ความต้องการความสำเร็จ Alderfer (1972, อ้างถึงใน 
ณฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ , 2551: 28) ได้พัฒนาทฤษฎี ERG (Existence, Relatedness and 
Growth Theory) โดยยึดพื้นฐานความรู้มาจากทฤษฎีการจูงใจของ Maslow โดยแบ่งความต้องการ
มนุษย์เป็น 3 ประเภท คือ 1) ความต้องการดำรงอยู่ 2) ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม 3) ความ
ต้องการเจริญก้าวหน้าในงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass (1977, pp. 142-149) กล่าวว่า สิ่งจูงใจ
ซึ่งหน่วยงาน หรือผู้บริหารหน่วยงานใช้เป็นเครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานไว้ 3 
ประการ ดังนี้ 

1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน เป็น
รางวัลชดเชยหรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานมาแล้วเป็นอย่างดี 

2) งานนั้นต้องสามารถวางแผนและวัดความสำเร็จได้โดยใช้ระบบการทำงานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิผล 
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3) เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจ ภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
3.1) คนทำงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 
3.2) งานนั้นเป็นสิ่งที่พ่ึงปรารถนา 
3.3) งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ 
3.4) มีผลงานกลับมาให้ผู้ทำทราบโดยตรง 

แนวคิดเก่ียวกับ การสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนในการพัฒนาตัวบุคลากร จีระ หงส์ลดารมภ์ 
(2555 อ้างถึงใน พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมคน
เก่ง ได ้4 รูปแบบดังนี้ 1) การพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency) 2) การพัฒนานอกงาน (Off 
the Job Training) 3) การพัฒนาในงาน (On the Job Training) 4) การหมุนเวียนงาน (Rotation) 
5) การเรียนด้วยตนเอง (e-Learning) 6) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization โดยการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติติ (Community of Practice-
COP) 

5.5 แนวคิดทฤษฎีการออกจากงาน  

การลาออกจากงาน หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเลิกทำงานกับองค์กร โดยที่บุคคลากร
สามารถที่จะสมัครใจ คือ การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกองค์กรโดยพนักงานเป็นผู้ที่จัดการเอง และการ
ลาออกโดยไม่สมัครใจ คือ การสิ้นลาออกจากงานได้ตามความต้องของตน การออกจากงงานอาจ
เกิดขึ้นจากสาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น ความขัดแย้งภายในที่ทำงาน ความไม่เท่าเทียมกันในการเลื่อน
ตำแหน่ง ความเบื่อหน่าย ความก้าวหน้าในที่ทำงานใหม่ การออกจากงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่
แพ้เรื ่องอื่นในการปรับเปลี ่ยนตำแหน่ง บุคลากรสามารถออกจากงานได้ในหลายลักษณะโดยใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่องค์กรอาจประสบปัญหาในการดำเนินงานจนต้องปลดคนงานหรือเกิดปัญหาที่
เรียกว่า “ปัญหาสมองไหล (Brian Drain)” (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545, หน้า 186-187) Mobley 
(1982, p.11) การลาออก หมายถึง การที่พนักงานขององค์กรสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์กรนั้น 
ซึ่งการสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การลาออกโดยสภาพการเป็นสมาชิกของ
องค์กรโดยองค์กรเป็นผู้จัดการ และหมายถึงการเกษียณอายุและการตาย 

จากการศึกษาของ Pigors & Myers (1973, p. 220) ได้แบ่งการลาออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

1) การไล่ออก หมายถึง การไล่พนักงานที่ทำผิดวินัยออก หรือการไล่ออกเพราะการลดกำลัง
แรงงาน Sayles & Strauss (1977, p. 52-53) ได้เสนอตัวอย่างการไล่ออกว่า ควรดำเนินการเมื่อ
พนักงานขาดงานติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่กฎหมายแรงงานไทย ดำเนินการได้หาก
พนักงานาดการติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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2) การลาออก หมายถึง การสิ้นสุดสภาพพนักงาน เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ โดยมีสาเหตุ 2 
ประการ คือ สาเหตุที่มาจากองค์กร เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โอกาส
ก้าวหน้า ความทา้ทายในงาน เหตุผลส่วนตัว เช่น การย้ายที่อยู่ การศึกษาต่อ 

3) การปลดเกษียณ หมายถึง การลาออกของพนักงานเมื่ออายุอยู่ในเกณฑ์ท่ีองค์กรกำหนด 

4) การตาย ศศิวิมล ปราบหงศ์ (2555) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน
ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่พนักงานปฏิบัติ อัตราผลตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับและความ
เหนื่อยหน่ายกับการทำงาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ดังนี้ (ดาวเดือน โลหิตประ และชัยวัฒน์ สมศรี, 2561)   
 1) นโยบายการบริหาร คือ กฎระเบียบของบริษัทเป็นไปตามหลักที่กฎหมายกำหนด 

นโยบายชัดเจนและการประเมินผลงานมีความโปร่งใส 

 2) ลักษณะของงาน คืองานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับความรู้  ความถนัด และ
ความสามารถของพนักงานและมีความเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ได้รับ  ส่งผลต่อการจูงใจในการ
ทำงานหัวหน้างาน คือ ความสนิทสนมเป็นกันเองและความสัมพันธ์ที่ดีของหัวหน้างาน สร้างความพึง
พอใจในงานที่ทำและเต็มใจที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร 

 3) เพื่อนร่วมงาน คือ ความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน การประมานสาน ส่งผลต่อการ
ทำงานเป็นทีมท่ีด ี

 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคง คือ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน การได้รับการยก
ย่องสรรเสริญและความต้องการความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่สูงสุด การสร้างแรงจูงใจพนักงานเพ่ือ
ธำรงรักพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร 

 5) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ คือ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบความมั่นคงในอาชีพ เงินเดือนค่าจ้างเป็นธรรม สวัสดิการผลประโยชน์เกื้อกูลดี มีโอกาส
ก้าวหน้า โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เกิดความพึงพอใจในงาน 

 6) สภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ ความปลอดภัยในการทำงาน ความมั่นคงในสาย
อาชีพ สภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการทำงาน และ นุดี รุ่งสว่าง (2543) กล่าวว่า การจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานที่ดี ทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และลดภาระการสอนงาน 

Gilmer (1971, p.265) กล่าวว่า การลาออกจากงานนั้นถือเป็นภาระและต้นทุนของบริษัท
เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในการพัฒนาบุคคลนั้นขึ้นมาและทำงานมานะยะเวลาหนึ่งแล้วการลาออกจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่าจะได้รับผลงานเป็นการตอบแทนจากบุคคลนั้น  อัตราการลาออกบ่งชี้ถึง
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ความสูญเปล่า ในการลงทุนอีกแง่มุมเป็นการสูญเสียภาพพจน์ขององค์การ การมีอัตราลาออกที่สูง 
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของผู้สมัครที่มีต่อองค์การและความมั่นคงที่จะอยู่กับองค์การ 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การลาออกของพนักงานแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท (Mobley , 1982: 11) ได้แก่ การลาออกโดยความสมัครใจและการลาออกโดยไม่
สมัครใจ ทั้งนี้การลาออกแบบสมัครใจ พนักงานเป็นผู้ดำเนินการเอง ส่วนการลาออกโดยไม่สมัครใจจะ
กำหนดโดยนายจ้างหรือหัวหน้างาน การลาออกเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร การแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน เพ่ือให้องค์กรได้มีเวลาหาคนมาทดแทน ส่วนการลาออกโดยไม่สมัครใจ คือ ขาดงาน
เกิน 3 วัน โดยไม่แจ้งหัวหน้างาน และการจ้างให้ออกจากงาน เนื่องจากมีการลดอัตรากำลังคน สาเหตุ
การลาออกของพนักงาน  Mobley (1982: 15-34) อธิบายว่าเนื่องจากความไม่พึงพอใจในการทำงาน
ของบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นทำให้บุคคลคิดถึงการลาออก ส่วน ดาวเดือน โลหิตประ และชัยวัฒน์ สมศรี 
(2561) ชี้ว่าปัจจัยสำคัญส่งผลต่อการลาออกจากงานของบุคคลคือ นโยบายการบริหาร ลักษณะของ
งาน หัวหน้างาน เพื ่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าและความมั ่นคง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน การปรับโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลที่ดึงดูด
ใจพนักงานการทำให้พนักงานในองค์กรมีความสุขในการทำงานและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่จนเกิด
ความพึงพอใจในการทำงาน จีระ หงส์ลดารมภ์ (พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) 
กล่าวถึง แนวคิดการสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคนเก่ง ใน 6 รูปแบบดังนี้ 1) 
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะ(Competency) 2) การพัฒนานอกงาน(Off the Job Training) การ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถ วิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอดในห้องเรียนและพนักงานไปศึกษาต่อ 3) 
การพัฒนาในงาน (On the Job Training) ฝึกปฏิบัติงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้น
ไปในตำแหน่งที ่ส ูงขึ ้น 4) การหมุนเว ียนงาน (Rotation) พนักงานมีศักยภาพ ความสามารถ
หลากหลาย 5) การเรียนด้วยตนเอง (e-Learning) โปรแกรมการเรียนรู้งานออนไลน์ โดยปรับใช้องค์
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 6) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization โดยการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติติ (Community of Practice-COP) ส่วน 
Gilmer (1971: p.265) กล่าวว่า การลาออกเป็นภาระและแนวคิดการลดต้นทุนการจ้างพนักงานใหม่ 
เนื่องจากบริษัทลงทุนพัฒนาบุคคลขึ้นมาและทำงานมาระยะเวลาหนึ่ง การลาออกก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
มากกว่าจะได้ผลรับตอบแทนจากบุคคลนั้น อัตราการลาออกบงบอกความสูญเปล่า การมีอัตราการ
ลาออกที่สูงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้สมัครที่มีต่อองค์กร   วัตถุประสงค์การแก้ปัญหาการ
ลาออกของพนักงานเพ่ือรักษาคนเก่งและลดการสูญเสียทรัพยากรรวมทั้งเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายองค์กร 
นอกจากนี้ Maslow ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์  ความต้องการ
เติบโตมีความก้าวในสายอาชีพ (Career Path หรือ Growth Potential) ต้องชัดเจน หรือการเตรียม
ความพร้อมที ่จะเป็นตัวตายตัวแทนของผู ้บริหารในอนาคต พนักงานเรียนรู ้งาน (On the job 
training) กับผู้บริหารโดยหมุนเวียนในแต่ละแผนกงาน เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจภาพรวมของแต่ละ
แผนก  นุดี รุ่งสว่าง ได้แนะเทคนิคการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน โดยใช้การจัดทำคู่มือการ
ทำงาน (Work Instruction) ในแต่ละตำแหน่งเพื ่อพนักงานมาใหม่สามารถทำงานได้รวดเร็ว 
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นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนเวลาการทำงาน ปรับชั่วโมงทำงาน การแบ่งงานกันทำ ปรับยุบตำแหน่ง 
และหาคนใหม่ทดแทน Maslow ให้ความสำคัญกับแรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์  เพื่อให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรและเพื ่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจต่องานการทำงาน และ
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เช่น การจัดทำคู่มือการทำงานแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจนเหมาะสม 
เพื ่อพนักงานมาใหม่จะทำงานได้รวดเร็ว  ลดการสอนงานและลดความผิดพลาดในการทำงาน
กระบวนการการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน ตามแนวคิดของ กฤติน กุลเพ็ง คือ การทำ (Exit 
Interview) เพื ่อนำข้อมูลที ่ได้ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจ้างงานให้เกิดประสิทธิภาพ  ปรับ
โครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื ้อกูลอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ  เงื ่อนไขความสำเร็จการ
แก้ปัญหาการลาออกของพนักงานตามแนวคิดของ ดาวเดือน โลหิตประ และชัยวัฒน์ สมศรี แนะให้
จัดทำสัญญาจ้างงานแบบปลายปิดเพ่ือช่วยองค์กรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรไม่เป็นภาระผูกพัน
ระยะยาว ลดค่าใช้จ่ายเงินค่าบอกล่าวล่วงหน้า ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้อธิบายว่า หากพนักงาน
ได้รับรู้ถึงความรัก ความใส่ใจที่ผู้บังคับบัญชามีให้จะเกิดความรักความผูกพัน และความพึงพอใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Maslow กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์ ความผูกพันต่อองค์กรและ
ต้องการการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรได้รับความรัก มีความพึงพอใจต่องานการทำงาน มีการจัด
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้วิจัย จึงสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3: กรอบความคิดการวิจัยตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออกของภาคเอกชนในจังหวัดชลบุร ี
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จากกรอบความคิดข้างต้นเห็นได้ว่า ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ประเภทกิจการ การลาออก
ของพนักงาน ตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วยประสิทธิผลตัวแบบ
การแก้ปัญหาพนักงานลาออก 

 
6. ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยการลาออกของพนักงานและตัวแบบการลาออกของพนักงาน ผู้วิจัยสามารถสรุปผล
การศึกษา โดยจำแนกผลการวิจัยเป็น 9 ประเด็น  ได้แก่ ประเภทการลาออก สาเหตุการลาออก 
แนวคิดการลาออก วัตถุประสงค์การลาออก เทคนิคการลาออก กระบวนการการลาออก เงื่อนไขการ
ลาออก อุปสรรคการลาออก และประสิทธิผลของการแก้ปัญหา รายละเอียดได้ดังนี้ 
 

6.1 ประเภทการลาออกของพนักงาน    

ประเภทการลาออกของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่าการลาออก มี 2 ประเภท ได้แก่ การ
ลาออกโดยสมัครใจ และการลาออกโดยไม่สมัครใจ ซึ่งพบว่าการลาออกโดยสมัครใจนั้น พนักงาน
จะแจ้งให้หัวหน้างานตนเองทราบก่อน หลังจากนั้นพนักงานจึงมาเขียนใบลาออก และยื่นให้ฝ่ายบุคคล
ด้วยตนเอง (กุลวดี, 16 ตุลาคม 2563)  ส่วนการลาออกโดยไม่สมัครใจ พบว่าในธุรกิจยานยนต์มี
นโยบายการจ้างพนักงานออกในช่วงเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจการแพร่
ระบาดโควิด-19 (สุชาดา, 10 ตุลาคม 2563) ทั้งนี้ยังพบว่ามีการให้พนักงานออกจากงานด้วยสาเหตุ
จากการขาดงานเกิน 3 วัน โดยไม่มีการแจ้ง (นิพนธ์, 10 ตุลาคม 2563) หรือการติดต่อหัวหน้างาน
หรือฝ่ายบุคคลให้รับทราบ (สิริพรรณ, 9 ตุลาคม 2563)  

จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าการลาออกของพนักงาน มี 2 ประเภท สอดคล้อง
ตามแนวความคิดของ Mobley ที่ว่าการลาออกของพนักงาน มี 2 ประเภท คือ การลาออกโดยสมัคร
ใจ และการลาออกโดยไม่สมัครใจ  ทั้งนี้ฝ่ายบริหารควรทำการปรับโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน 
สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลที่ตรงกับความต้องการของพนักมาก รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมใน
การทำงานที่ดีและพนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานชัดเจน 

6.2 สาเหตุการลาออก   

สาเหตุการลาออกของพนักงาน พบว่า มีหลายสาเหตุ เช่น เงินเดือนค่าตอบแทน มีสวัสดิการ
น้อย ได้งานที่ใหม่ในตำแหน่งที่สูงกว่าและมีความก้าวหน้ามากกว่า  (กุลวดี, และนิพนธ์, 10 ตุลาคม 
2563), (กิจมณีย์, 4 ตุลาคม 2563 ) ระบบการบริหารจัดการในองค์กรไม่ดี การไม่มีรายละเอียดของ
งานที่ทำ (กิจมณีย์, 4 ตุลาคม 2563) เหตุผลส่วนตัว ความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน 
(มณทนา 16 กันยายน 2563)  
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จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าสาเหตุการลาออกของพนักงาน เกิดจากความไม่พึง
พอใจในงานที่ทำ สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน สอดคล้องตามแนวความคิดและทฤษฎีของ 
Maslow และแนวคิด Allen and Mayer ที่เน้นเรื ่องความพึงพอใจ และการจูงใจ เพื่อกระตุ ้นให้
พนักงานตั้งใจทำงาน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารควรทำการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจประเดียวกันหรือธุรกิจใกล้เคียง เพื่อปรับโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการ จะช่วยลด
อัตราพนักงานเข้า-ออกและถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานในอนาคตได้  

 6.3 แนวคิดตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 

 แนวคิดตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก พบว่า มี 3 แนวคิด คือ 1) ความผูกพันอันดีของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานมีผลให้พนักงานอยู่กับองค์กรนาน ๆ ไม่ค่อยลาออกไปไหน 
(กุลวดี, 10 ตุลาคม 2563, และมณทนา, 16 กันยายน 2563) 2) องค์กรต้องการเก็บรักษาพนักงานที่
เก่ง มีศักยภาพ และมีความสามารถสูงเอาไว้ 3) เนื่องจากการลาออกของพนักงานทำให้เกิดต้นทุนการ
จ้างงานพนักงานงานใหม่ที่สูงขึ้นมากจากกระบวนการสรรหาบุคคล (กุลวดี และนิพนธ์, 10 ตุลาคม 
2563)  การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร (กุลวดี, 
10 ตุลาคม 2563) ในธุรกิจยานยนต์มีแนวความคิดที่แตกต่างออกไป มีการเตรียมบุคลากรเพ่ือเป็นตัว
ตายตัวแทน เพื่อทำหน้าที่ทดแทนเมื่อมีพนักงานลาออก การทำงานทดแทน (สุชาดา, 10 ตุลาคม 
2563) 

 จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าหลักการแก้ปัญหาการลาออก มีความสอดคล้องกับ 
แนวคิด  Gilmer และ จีระ หงส์ลดารมภ์ ในเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรและ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน การสร้างแรงจูงใจพนักงานเพื่อกระตุ้นความตั้งใจในการทำงาน เช่น 
ปรับโครงสร้างสวัสดิการและผลโยชน์เกื ้อกูลที่แตกต่างและเหมาะสมตรงกับความต้องการของ
พนักงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอเป็นการดึงดูดพนักงานเอาไว้กับองค์กร ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคนเก่งที่มีศักยภาพให้มีเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพชัดเจน 

 6.4 วัตถุประสงค์ตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 

วัตถุประสงค์การแก้ปัญหาพนักงานลาออก พบว่า องค์กรมีความต้องการรักษาคนเก่งที่มี
ศักยภาพเอาไว้ (กุลวดี, 10 ตุลาคม 2563) และความต้องที่จะลดการสูญเสียทรัพยากรและลดการ
สูญเสียด้านต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในองค์ความรู้ที่
องค์กรได้ถ่ายทอดและพัฒนาให้กับพนักงานคนหนึ่งๆ ไป (นิพนธ์, 10 ตุลาคม 2563)  รวมถึงการลด
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอื่นและความสูญเสียของธุรกิจ เช่น ขาดทุนเนื่องจากโครงการหรือ
งานไม่เสร็จสมบูรณ์ (กิจมณีย์, 4 ตุลาคม 2563) การมีภาระงานของพนักงานท่านอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น การ
สูญเสียลูกค้า การสูญเสียเวลาของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานในการช่วยเหลือพนักงานใหม่ (กิจ
มณีย์, 4 ตุลาคม 2563)  รวมถึงการลดการเข้า-ออกของพนักงานใหม่อยู่เรื่อย ๆ (กุลวดี, และนิพนธ์, 
10 ตุลาคม 2563). 
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 จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่าวัตถุประสงค์การแก้ปัญหา สอดคล้องตามแนวคิด 
ของ Maslow ที่ให้ความสำคัญกับแรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์ ความต้องการเติบโตมีความ
ก้าวในสายอาชีพ (Career Path หรือ Growth Potential) ต้องชัดเจน หรือการเตรียมความพร้อมที่
จะเป็นตัวตายตัวแทนของผู้บริหารในอนาคต พนักงานเรียนรู้งาน (On the job training) กับผู้บริหาร
โดยหมุนเวียนในแต่ละแผนกงาน เพ่ือให้พนักงานได้เข้าใจภาพรวมของแต่ละแผนก  

 6.5 เทคนิคตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 

 เทคนิคตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก พบว่า มี 8 เทคนิค คือ การแจ้งล่วงหน้า การ
ขอให้อยู่ช่วยงานจนกว่าจะได้พนักงานคนใหม่ทดแทน (สุชาดา, 10 ตุลาคม 2563) 4) การปรับเปลี่ยน
เวลาทำงานหรือการปรับเปลี่ยนตารางงาน และการเพิ่มชั่วโมงทำงานของคนที่อยู่ (กุลวดี, 10 ตุลาคม 
2563) 5) การแบ่งงานกันทำ การปรับยุบตำแหน่งที่ว่าง สุดท้ายต้องมีการหาคนใหม่ทดแทนโดยเร็ว
ที่สุด (สุชาดา และกุลวดี และนิพนธ์, 10 ตุลาคม 2563)   

 จากผลการวิจัยเมื ่อนำมาวิเคราะห์  พบว่าเทคนิคตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 
สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีของ Maslow ที่ให้ความสำคัญกับแรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์ 
เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจต่องานการทำงาน และ
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เช่น การจัดทำคู่มือการทำงาน คือ มีรายละเอียดงานและขั้นตอนการ
ทำงานสำหรับงานในแต่ละประเภทงาน ในแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจนเหมาะสม เพื่อพนักงานมา
ใหม่จะทำงานได้รวดเร็ว 

 6.6 กระบวนการตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 

ขั้นตอนการแก้ปัญหาพนักงานลาออก พบว่า มีขั้นตอน ดังนี้คือ เริ่มตั้งแต่ฝ่ายบุคคล ทำการ
สอบถาม พุดคุย เกี่ยวกับสาเหตุการลาออกของพนักงาน จากนั้นจะทำการพิจารณาว่าต้องการโน้ม
น้าวให้อยู่ต่อหรือไม่ตรงนี้ขึ้นอยู ่กับการมีความสำคัญของบุคคล ต่อไปเป็นขั ้นตอนการทำ (Exit 
Interview) การสัมภาษณ์การลาออก การสอบถามสาเหตุและปัญหาจากหัวหน้างาน การขอให้อยู่
ช่วยงานจนกว่าจะได้คนใหม่ทดแทน (กุลวดี, และสุชาดา 10 ตุลาคม 2563) 6) และการเจรจาข้อเสนอ
หรือข้อต่อรอง ทั ้งนี ้ก็ขึ ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลถือเป็นอันสิ ้นสุด
กระบวนการ ข้อเรียกร้องสำหรับตำแหน่งที่ความสำคัญ ๆ เช่น การปรับเพิ่มเงินเดือน การปรับขึ้น
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์เกื้อกูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพิ่มวันลาพักร้อน การขอรถ
ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ (นิพนธ์, 10 ตุลาคม 2563) 

 จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่าขั้นตอนตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออกเป็นไป
ตามแนวคิดของ  กฤติน กุลเพ็ง คือกระบวนการสรรหาบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีความเข้ากันได้กับองค์กร การทำ (Exit Interview) เพื่อนำข้อมูลที่ได้
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ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงและมี
ความถูกต้อง ปรับปรุงกระบวนการจ้างงานเหมาะสม  

6.7 เงื่อนไขความสำเร็จตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 

เงื่อนไขความสำเร็จตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก พบว่า การทำสัญญาจ้างงาน มี
ระยะเวลาเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของงานกำหนดอยู่ในสัญญาจ้างชัดเจน หากพนักงานลาออกมีการแจ้ง
การลาออกน้อยกว่า 30 วัน เมื่อพนักงานไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง นายจ้างย่อมมี
สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงแรงงาน พ.ศ. 2541) ระยะเวลาการจ้างงาน
มีวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่แน่นอน หากมีการบอกเลิกจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กำหนด นายจ้างอาจมีข้อตกลงเกี่ยวกับการห้ามทำงานและการห้ามค้าขายแข่งกับนายจ้างด้วย  
นายจ้างอาจกำหนดให้ลูกจ้างห้ามเป็นลูกจ้างกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรืองานที่คล้ายคลึงกันหรือไป
เปิดธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันกับธุรกิจของนายจ้าง ภายในระยะเวลาหนึ่งก็ได้ (สุชาดา, 10 ตุลาคม 
2563) 

 จากผลการวิจัยเงื ่อนไขตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก เมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่า                
มีความสอดคล้องแนวคิดของ ดาวเดือน โลหิตประ และชัยวัฒน์ สมศรี เงื่อนไขจัดทำสัญญาจ้างงาน
แบบปลายปิดเพื่อช่วยองค์กรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรไม่เป็นภาระผูกพันระยะยาว  เช่น               
ลดค่าใช้จ่ายเงินค่าบอกล่าวล่วงหน้า  

 6.8 ปัญหาและอุปสรรคตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออก  

 ปัญหาและอุปสรรคตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออก พบว่า แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่               
(1) ผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาการลาออก การกำหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ต้องแก้ไขหรือแนวทาวปฏิบัติไม่มีความชัดเจน ขาดการทำงานในเชิงรุก ขาดกลยุทธ์ที่
เหมาะสมในการบริหารบุคคลกร หากพนักงานลาออกสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยการจัดหา
คนมาทดแทนแล้วเข้าสู่กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่  (2) ปัญหาในกระบวนการสรรหาบุคลากร 
การคัดเลือกบุคคลากรที่ไม่เหมาะสมกับงานและไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร  สุดท้ายต้อง
ลาออก (3) ขาดการมีส่วนร่วมกันของแผนกต่าง ๆ พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ในองค์กร            
ทำให้ปัญหาการลาออกของพนักงานถูกมองว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายบุคคลเท่านั้น  (สุชาดา, 
และนิพนธ์, 10 ตุลาคม 2563)  

จากผลการวิจัยปัญหาตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก เมื ่อนำมาวิเคราะห์ พบว่า 
ตรงกันกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ความพึงพอใจในการทำงาน พนักงานหากได้รับรู้ถึง
ความรัก ความใส่ใจที่ผู้บังคับบัญชามีให้เกิดความรักความผูกพันเกิดความพึงพอใจ และแนวคิดทฤษฎี
ของ Maslow แรงจูงใจและความต้องการของมนุษย์ เพื่อความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
ความต้องการการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรได้รับความรัก มีความพึงพอใจต่องานการทำงาน 



ปัทมา สืบป่วน 
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และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ให้เกิด
การมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ 

6.9 ประสิทธิผลตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 

จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปประสิทธิผลตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออก ดังนี้ 

ตารางท่ี 4: สรุปประสิทธิผลตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออก ดังนี้ 

ชื่อตัวแบบ 
การแก้ปัญหา
พนักงานลาออก 

ประสิทธิผลตัวแบบการแก้ปัญหาพนักงานลาออก 
อัตราการลาออกของ
พนักงานลดลง 

ความพึงพอใจของพนักงานท่ี
เปลี่ยนใจไมล่าออก 

ปัญหาที่เป็นสาเหตุการลาออก
ของพนักงานได้รับการแกไ้ข 

จัดหาบุคคลากร
ทดแทน 

ไม่พบว่าการจัดหา
บุคคลากรทดแทนทำให้
อัตราการลาออกของ
พนักงานลดลง 

ไม่พบว่าการจัดหาบุคคลากร
ทดแทนสร้างความพึงพอใจ
ของพนักงานท่ีเปลี่ยนใจไม่
ลาออก 

ไม่พบว่าการจัดหาบุคคลากร
ทดแทนในการแก้ปัญหาสาเหตุ
การลาออกของพนักงานได้รับ
การแก้ไข 

การประนอมเจรจา การประนอมพูดคุยเจรจา 
เพื่อให้ทราบปัญหาที่
แท้จริงของการลาออก หา
แนวทางแก้ไขและนำมา
ปรับปรุง ให้ดีขึ้นทำให้
พนักงานบางส่วนตัดสินใจ
ไม่ลาออก 

การประนอมเจรจาเมื่อ 
พนักงานเกิดความพึงพอใจ 
พนักงานจะเปลี่ยนใจไม่
ลาออกและพนักงานเกดิ
ความไม่พอใจพนักงานจะ
ลาออก 

การประนอมเจรจานั้นสามารถ
ช่วยให้ปัญหาพนักงานไดร้ับ
การแก้ไข 

ปรับค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน 

การปรับค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนทำให้อัตรา
การลาออกของพนักงาน
ลดลง 

การปรับค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
พนักงานเกิดความพึงพอใจ
เปลี่ยนใจไมล่าออกจากงาน 

การปรับค่าจ้างคา่ตอบแทน 
ลดปัญหาการลาออกของ
พนักงานได ้

ปรับเพิ่มสวัสดิการ การปรับเพิม่สวสัดิการใหด้ี
ขึ้นลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน 

การปรับเพิม่สวสัดิการ
พนักงานเกิดความพึงพอใจ 
พนักงานจะเปลี่ยนใจไม่
ลาออกจากงาน 

การปรับเพิม่สวสัดิการลด
ปัญหาการลาออกของ
พนักงานได ้

ความสัมพันธ์
หัวหน้างาน 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หัวหน้างาน ลดอัตราการ
ลาออกของพนักงาน 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า
งาน พนักงานมีความพึงพอใจ
และความสุขในการทำงาน  

ความสัมพันธ์ที่ดหีัวหน้างาน 
ลดปัญหาการลาออกของ
พนักงานได ้
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7. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิจัยตัวแบบการแก้ปัญหาการลาอกของภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี สรุปผลได้
ดังนี้ 

1) ประเภทของการลาออกของพนักงาน มี 2 ประเภทคือ การลาออกโดยสมัครใจ และ การ
ลาออกโดยไม่สมัครใจ  

2) เหตุผลการลาออกของพนักงานคือ มีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
ความก้าวหน้าในสายงาน ระบบบริหารจัดการในองค์กร เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน และปัญหา
ส่วนตัว  

3) หลักการแนวคิดการแก้ปัญหาการลาออก แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อองคก์ร
และเพ่ือนร่วมงานที่ดี มีความพยายามในการเก็บรักษาคนเก่งคนสำคัญขององค์กรไว้ แต่ทำให้เป็นการ
เพ่ิมต้นทุนการจ้างงานพนักงานใหม่ขององค์กรสูงขึ้น   

4) วัตถุประสงค์ของตัวการแก้ปัญหาการลาออก มี 7 ประเด็น คือ การรักษาคนเก่งคนสำคัญ 
การสูญเสียองค์ความรู้ขององค์กร การเพิ่มภาระงานพนักงานที่ยังทำงานอยู่  การสูญเสียลูกค้าและ
รายได้ การสูญเสียเวลาในการช่วยเหลือพนักงานใหม่ การลดการเข้า-ออกของพนักงานใหม่ และ
ผลกระทบค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ  

5) เทคนิคตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออก มี 8 วิธี คือ การแจ้งล่วงหน้า การขอข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเจรจาให้อยู่ช่วยงานให้นายที่สุดจนกว่าจะได้พนักงานคนใหม่ทดแทน การ
ปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงาน การปรับเปลี่ยนตารางการทำงาน หรือการเพิ่มชั่วโมงการทำงานของคน
ที่ทำงานแทน การแบ่งงานให้ผู ้อื่นทำแทน การปรับยุบตำแหน่งที่ว่าง และการหาคนใหม่ทดแทน
โดยเร็ว   

6) ขั้นตอนการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานหลักๆ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การ
รับทราบการลาออก การทำการซักถามสาเหตุการลาออก การโน้มน้าวให้อยู่ช่วยงานต่อจนกว่าจะได้
คนใหม่ทดแทน การทำการสัมภาษณ์การลาออก (Exit Interview) การซักถามปัญหาจากหัวหน้างาน 
การโน้มน้าวต่อรองให้พนักงานเปลี่ยนไม่ลาออก การต่อรองยื่นข้อเสนอ  

7) เงื่อนไขตัวแบบการแก้ปัญหาการลาออก คือ การทำสัญญาจ้างงานแบบปลายปิด มีการ
ระบุวันสิ้นสุดสัญญาที่แน่นอน  

8) ปัญหาและอุปสรรค คือ การละเลยปัญหาของฝ่ายบริหาร การไม่เห็นความสำคัญของ
ปัญหาการลาออก การไม่มีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และการขาดกระบวนการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์ที่ด ี
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8. ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากวิจัย 6 ประเด็น รายละเอียดดังนี้                 
1) การปรับโครงสร้างค่าตอบแทน สวัสดิการ แนะนำทำการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของ

พนักงาน เพ่ือให้ได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตรงความต้องการพนักงานอย่างแท้จริงเพ่ือสร้างความ
พึงพอใจและเกิดความผูกพันกับองค์กร 

2) การทำประเมินผลสวัสดิการ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกสวัสดิการที่ตนเอง
ต้องการ ซึ่งจะเป็นรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน  

3) การปรับโครงสร้างผลประโยชน์เกื้อกูล แนะนำเรื่องการสำรวจผลประโยชน์เกื้อกูลของ
ตลาดคู่แข่งขันในประเภทธุรกิจเดียวกัน เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่แตกต่างที่ดึงดูดและป้องกันการถูกแย่งตัว
พนักงาน 

4) การทำแผนพัฒนาบุคลากร แนะนำเรื ่องการกำหนดทิศทางการเติบโตในงานและ
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ(Career Path หรือ Growth Potential) ให้มีความชัดเจน เช่น การ
เตรียมความพร้อมพนักงานสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ควรจัดให้พนักงานเรียนรู้งาน (On the job training) 
กับผู้บริหารโดยหมุนเวียนในแต่ละแผนกงาน เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจหลักการบริหารในภาพรวมของ
องค์กรได ้

5) การจัดทำคู่มือการทำงานและรายละเอียดลักษณะ เพ่ือความสะดวกและความถูกต้อง 
รวดเร็วต่อการปฏิบัติสำหรับพนักงานใหม่จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและลด

ภาระงานของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานในการสอนงานคนใหม่  ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการ
ทำงาน 

6) การทำ(Exit Interview) แนะนำเรื่องการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้สำภาษณ์ควรมีความ
เป็นกลาง ไม่เอนเอียง จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจน จะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 

7) การปรับโครงสร้างการจ้างงาน แนะนำเรื่องการทำสัญญาการจ้างงานแบบปิด มีการระบุ
การสิ้นสุดการจ้างงานที่แน่นอน ในระยะเวลาที่เหมาะสมชัดเจน เช่น ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและ
ตำแหน่งระดับผู้บริหาร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการลาออกก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ เพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร 

8) การปรับโครงสร้างด้านสวัสดิการ แนะนำเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลากรในองค์กร เช่น กิจกรรมท่องเที่ยว Outing สำหรับพนักงานและครอบครัว การจัดตั้ง
ชมรมกีฬา กิจกรรมแรลลี่ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 

 

เปรม กาญจนฐากูร* 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์คือ         
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) 2. เพื่อศึกษาปัจจัยแนวทางการบริหารจัดการองค์กร POSDCoRB ของ Gulick & 
Urwick ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่าย
คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสม               
เชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) แบบสำรวจความคิดเห็น (Survey Research) สำหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์ (Interview) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช ้ในการวิจ ัยเช ิงปริมาณสำหรับการศึกษาครั ้งนี้  ได ้แก่ กลุ ่มผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา 
โดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
68 คน โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) และผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
พนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป ประจำคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และ
คลังน้ำมันศรีราชา จำนวนทั้งหมด 10 คน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150   
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ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการประจำ
คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา จำนวนทั้งหมด 68 คน ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 และเป็น
เพศหญิง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 โดยพบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 36-45 ปี 
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ 26-35 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 มีอายุ 
46 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และอายุ 18-25 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
ด้านวุฒิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.6 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 วุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาโท จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยหน่วยงานที่สังกัด ส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคลัง จำนวน 55 คน             
คิดเป็นร้อยละ 80.9 และประสบการณ์ทำงานในองค์กรปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 11-15 ปี 
จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านการจัดองค์การ (Organizing) ปัจจัยด้านการรายงาน 
(Reporting) และปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) ตามลำดับ 

คำสำคัญ: ระบบการบริหารงานคุณภาพ ผลสำเร็จต่อการดำเนินงาน 

1. บทนำ 

 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบมาตรฐานต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กร
ธุรกิจต้องทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะด้านระบบ
มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ล้วนส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และความสามารถด้านการแข่งขันทั้งทางด้าน
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการบริการ โดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุก ๆ ประเทศจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ 
โดยระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นหนึ่งในชุดระบบมาตรฐานของ ISO 
9000 series ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศในด้าน
คุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร เพื ่อให้เกิดความเชื ่อมั ่นได้ว่า
กระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการ
ทำงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม ระบบมาตรฐานหรือไม่ และมี
การแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุด
ต่อลูกค้า นอกจากนี้มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ยังสามารถนำมาใช้ประเมิน
ความสามารถและและประสิทธิภาพขององค์กร การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และเป็นระบบ
คุณภาพที่มีการตรวจสอบการทำงานทั้งจากองค์กรภายใน (Internal Audit) โดยทีมงานของบริษัทฯ            
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร โดยมีวาระทำงานหนึ่งปี และจากองค์กรภายนอก (External Audit)



เปรม กาญจนฐากูร 
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โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ Management System Certification Institute 
(Thailand) (MASCI) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเป็น
การยกระดับมาตรฐานของบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือ การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเพ่ือให้มั่นใจว่ามี
การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ทางบริษัทจึงได้กำหนด            
(KPIs: Key Performance Indicators) ไว้ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ำหนดไว้ต่อไป 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา โดยผลจากการ
วิจัยที ่ได้นี ้จะได้นำมาเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารงานด้านประกันคุณภาพของ
หน่วยงานส่วนอื่น ๆ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจในการ
ดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื ่อการพัฒนา
หน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก POSDCoRB ของ Gulick & 
Urwick ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่าย
คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด 
และประสบการณ์การทำงานในองค์กรที ่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   

3.2 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDCoRB ของ Gulick & Urwick ซึ่งประกอบไปด้วย
การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) บุคลากร (Staffing) การสั ่งการ (Directing)                
การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting)               



 

 
 402  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี  

มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลัง
ปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

4.1 ขอบเขตด้านเนื ้อหา เป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพหรือที่เรียกว่าการวิจัยแบบผสมผสาน โดยผู้วิจัยศึกษาหาปัจจัยการจัดการองค์กร โดยได้มี
การศ ึกษา แนวค ิดหล ักการ POSDCoRB  ของ Gulick & Urwick (1973) และแนวค ิดทฤษฎี  
Balanced Scorecard (BSC)  ของ Kaplan & Norton (1996) 

4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาค
ตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา 
และคลังน้ำมันศรีราชา โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 68 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับการศึกษาครั้ง
นี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) ซึ่งเป็นพนักงานระดับ
ผู้บริหารตั้งแต่ ผู้จัดการแผนกขึ้นไป ประจำคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมัน              
ศรีราชา จำนวนทั้งหมด 10 คน หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลอิ่มตัว โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการทำงานวิจัยระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

5.1 แนวคิดเกี่ยวกับ ISO 9000 

ISO 9000 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่มีเป้าหมายเพื่อรับประกันว่าสินค้าหรือบริการของ
องค์กรจะบรรลุความต้องการของลูกค้า ระบบคุณภาพมีอยู่ 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพกับการ
ควบคุมคุณภาพ สำหรับการประกันคุณภาพ เป็นการวางแผนและกระทำอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าผลผลิตมีคุณภาพในระดับที่ต้องการ ส่วนการควบคุมคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่กระทำใน
กระบวนการและใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ ระบบคุณภาพเป็นโปรแกรมที่
มุ ่งไปที่การจัดการทั้งองค์กรและทุกกระบวนการ ระบบคุณภาพที่ดีต้องยึดหลักปรัชญาว่า ผู้ป้อน
วัตถุดิบเป็นต้นทางและลูกค้าเป็นปลายทาง ผลที่ตามมาจากการนำระบบคุณภาพของ ISO 9000              
มาใช้ในองค์การ คือ การบริหารมีประสิทธิภาพ ซึ่งดูได้จากตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 1. การตัดสินใจ
เป็นไปโดยใช้ความสามารถและข้อมูล 2. สามารถควบคุมปัจจัยนำเข้าหรือผู ้ป้อนวัตถุด ิบได้               
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3. ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น 4. การสูญเสียมีน้อยลง โดยสำหรับระบบคุณภาพที่ดีจะต้องเป็น
กระบวนการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว มีความสามารถในการปรับตัว
สูง มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในตลาด กรณีการใช้มาตรฐานระบบคุณภาพของ ISO 9000 นี้ ถือว่า
เป็นการทำสัญญาอย่างหนึ่ง เพราะลูกค้ามักมองว่าได้รับการรับรองระบบคุณภาพจาก ISO 9000 เป็น
สิ่งสำคัญในการทำตามสัญญาดังกล่าวองค์การต้องไปจดทะเบียนและทำสัญญากับหน่วยให้การรับรอง
ระบบคุณภาพของ ISO 9000 (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ 2545, 257–259) 

5.2 ความเป็นมาของระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

องค์กรสากลว่าด้วยการมาตรฐานระหว่างประเทศ (The International Organization for 
Standardization) ซึ่งใช้สัญลักษณ์ว่า ISO เป็นองค์กรสากลที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสถาบันมาตรฐาน
แห่งชาติจากประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ก่อตั้ง
ขึ ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1947 โดยมีภารกิจในการสนับสนุนและพัฒนาการมาตรฐานและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อการค้า แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของนานาชาติทั่วโลก ได้แก่      
การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานสากล (International Standard) และได้มีบทบาทใน
การกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 ขึ้นเป็นครั้งแรก ปี ค.ศ. 1987 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสากล
ในการรับรองระบบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรที่ให้บริการนั้น ๆ ให้เป็นไปตามที่ลูกค้า
ต้องการ ถึงแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานมาตรฐานรับรองอยู่แล้วก็ตาม แต่มาตรฐานของประเทศ
หนึ่งอาจใช้ไม่ได้ในอีกประเทศหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาและมีความยุ่งยากในการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งยังทำ
ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมาก จึงทำให้เกิดระบบรับประกันการบริหารคุณภาพสากลที่เป็น
มาตรฐานแบบเดียวกันใช้ได้ทั ้งโลกและสามารถตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรฝ่ายที่  3 (Third-Party 
Assessment) ได้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องทั้งหมดที่กล่าวมาคือ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (สำหรับ
การปรับปรุงจะทำทุก 5 ปี ถ้าทำได)้ ซึ่งได้จัดทำการปรับปรุงครั้งแรกคือ ฉบับปี ค.ศ. 1994 

สำหรับประเทศไทย มีการนำระบบมาตรฐาน ISO 9000 เข้ามาในประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2534 
โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการให้มีการ
ประกาศใช้เป็นมาตรฐาน อนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000 เป็นมาตรฐานระดับชาติ เพื่อให้บริษัทหรือผู้
ส่งมอบและผู้ซื ้อนำไปใช้มีสาระสำคัญ มีเนื้อหาและรูปแบบเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9000 ของ
องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศทุกประการ 

5.3 ล ักษณะการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลัง
ปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

สำหรับการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้ในฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาค
ตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีจุดประสงค์เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการกิจกรรมและ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย อาทิเช่น กฎหมาย ระเบียบของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง      
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เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่
เกี่ยวข้องกับบริบทและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อนำมากำหนดแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การวัดผล การทบทวนผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 

 
5.4 แนวคิดการบริหารจัดการองค์กร POSDCoRB 

กระบวนการบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหาร ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้บริหาร 
ซึ่งมีลักษณะของการบริหารที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้ขอกล่าวในทฤษฎีของ Gulick, Luther, and 
L. Urwick (1973) โดยการจําแนกกระบวนการบริหารจัดการออกเป็น 7 หน้าที่ ซึ ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า POSDCoRB คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือการกําหนดการไว้ล่วงหน้า  
ว่าจะทําอะไร ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม ผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็น
หลักการสำคัญพื้นฐานของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแผนงานเป็นหลัก
และเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากท่ีผู้บริหารจะทํางาน
ให้ได้ผลดี การวางแผนในการบริหารนั้นอาจจัดเป็น แผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้ ส่วนรูปแบบ
ของแผนงานควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานของงาน ในการวางแผน
นั้นผู ้บริหารจะต้องคํานึงอยู ่เสมอว่า จะทําอะไร (What) จะทําอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร                
(How money) จะมอบหมายให้ใครทํา (Who) และจะกระทําเมื่อไร (When) นอกจากนั้น ผู้บริหาร
จะต้องคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ สภาวะแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ ระบบของสังคม พฤติกรรมของบุคคล
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่ยึดถือของบุคคลในกลุ่มนั้น ๆ ด้วย 

2. การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การจัดองค์กรหรือหน่วยงาน โดยการ
จัดแบ่งงานขององค์กรหรือของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ กําหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนกําหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงาน
หลัก หน่วยงานที่ปรึกษา และหน่วยงานช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งกําหนดช่วงการบังคับบัญชาไว้ด้วย  
ซึ่งตามปกติช่วงการบังคับบัญชาจะอยู่ระหว่าง 3-15 หน่วยงาน การจัดองค์กรเป็นเรื่องสำคัญมาก 
เพราะถ้ามีการจัดองค์กรที่ดีจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในองค์กรนั้น ในการจัดองค์กรอาจแสดงไว้ในรูป
ของแผนภูมิองค์กร เพ่ือให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจในองค์กรเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
สายการบังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารภายใน 

3. การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การดําเนินการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็น
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน  มีการปฐมนิเทศ            
และมอบหมายงานให้ทั้งบุคคลใหม่ และบุคลากรเก่า มีการพิจารณาเรื่องความดี ความชอบและ
สวัสดิการ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิตความ
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เป็นอยู่ และความสุขความทุกข์ของผู ้ร่วมงาน ดูแลผู ้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู ่ในสภาพที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน  

4. การอํานวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการบริหารและเป็น
บทบาทที่สําคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและคําสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ก็ได้  การสั่งการ
เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารในการกําหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน หรือดําเนินการในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรืออาจเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์กรก็ได้  

5. การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
หรือตําแหน่งที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือให้การดําเนนิงานขององค์กร หรือ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การประสานงานเป็นขั้นหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน และช่วยเหลือให้
ทุกหน่วยงานขององค์กรปฏิบัติตามหน้าที่ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกําหนดเวลาและสถานที่  ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ทําให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบว่าในเวลาใด ใครทําอะไร ที ่ไหน และทําอย่างไร เป็นการสะดวกทุกฝ่ายในการติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการของการผลิตและผลผลิตต่อไป  

6.  การรายงาน (Reporting) หมายถ ึง การรายงานผลการปฏิบ ัติ  และการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร ในการบริหารนั้นผู ้บริหารจะต้องดําเนินการตามกระบวนการบริหาร              
โดยเริ่มจากการวางแผนการจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผลการ
ปฏิบัติงานรุดหน้าหรือไม่ เพียงใด มีอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้อง
และบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์กร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย และจะได้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย  

7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณในการบริหารงาน 
ผู้บริหารมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณที่จะต้องปฏิบัติ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก 
ได้แก ่การจัดทํางบประมาณซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงิน เพ่ือจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือค่าใช้จ่าย 
และขั้นตอนที่สอง ได้แก ่การดําเนินการใช้เงินเพ่ือจัดซื้อหรือจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับนั้น 
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5.5 แนวคิดการประเมินองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard, BSC)  

Balanced Scorecard เป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสมัยใหม่  โดยมี
การแบ่งการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรออกเป็นสี่มุมมองที่มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ขององค์กร ซึ่งในแต่ละมุมมองก็จะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ ตัววัดผล เป้าหมายและโครงการที่จะ
ทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นเครื่องมือการบริหารงานที่ใช้ในการประเมินผลงานของพนักงานใน
องค์กร โดยมีการพิจารณาให้เกิดความสมดุลในมุมมองด้านต่าง ๆ ซึ่งตามแนวคิดหลักการ Balanced 
Scorecard ของ Kaplan & Norton (1996) ประกอบไปด้วย 1. มุมมองทางด้านการเงิน 2. มุมมอง
ทางด้านลูกค้า 3. มุมมองทางด้านกระบวนการธุรกิจภายใน 4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
โดยในแต่ละมุมมองมีการดำเนินการทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดองค์ประกอบของการวัดผลประกอบไป
ด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) เครื ่องมือชี ้ว ัด (Performance Indication) เป้าหมาย (Target) 
แผนงาน (Initiatives) เพื่อดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  
โดยมีรายละเอียด ดังภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: แนวคิด Balanced Scorecard 
ที่มา:  บัณฑิต พุทธโศภิษฐ์, 2557 

แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) เป็นแม่บทของการวัดผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการ
วัดผลการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถแปรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ไปสู่ชุด
ของตัววัดผลการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกัน โดยแม่บทดังกล่าวแบ่งตัววัดผลการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 4 ด้าน ซึ ่งจะช่วยสร้างความสมดุลสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ระยะสั ้นและระยะยาว                 



เปรม กาญจนฐากูร 
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สร้างความสมดุลระหว่างผลลัพธ์ที่ต้องการกับตัวผลักดันการปฏิบัติงานที่นำไปสู่ผลลัพธ์เหล่านั้น และ
สร้างความสมดุลระหว่างตัววัดผลการปฏิบัติงานที่เข้มงวดกับตัววัดผลการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นได้ และ
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นถึงผลการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกันได้ โดยพิจารณาจาก
มุมมองทั้ง 4 ด้าน (Kaplan & Norton, 1996) ดังนี้ 

1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) หมายถึง ระบบควบคุมทางการเงินที่ดี การลงทุน
เพื่อบริการที่ดีขึ้น การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยใช้จ่ายเงินเท่าเดิม การ
บริหารการใช้จ่ายการเงินมีสภาพคล่องตัว ไม่หยุดชะงัก เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไร และเน้นการ
เจริญเติบโตขององค์กร ทั้งนี้มุมมองที่มุ่งวัดผลประกอบทางการเงิน เป็นมุมมองที่เน้นตอบสนองผลตอบแทน
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ลงทุนเป็นสำคัญ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ส่งผลให้กิจการเจริญเติบโตในเรื่อง
สินทรัพย์ ผลกำไร ยอดขาย และสภาพคล่องของกิจการ เป็นต้น (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) 

2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่องค์กรต้องคำนึงถึง
ลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น การให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า การให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก และ
ถูกต้อง ซึ่งล้วนแต่เป็นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ความสามารถในการแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ ผลกำไร
ที่จะได้จากลูกค้า ซึ่งจะทำให้กิจการบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจที่ได้กำหนดไว้ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) หมายถึง การเตรียมพร้อม
สำหรับการดำเนินงานและปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์กร เช่น การฝึกทักษะในการทำงานของบุคลากร การใส่ใจในการบริการ             
การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมมือกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นทำงานให้
สำเร็จ ทั้งนี้มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน หรือการดำเนินงานของกิจการนั้นอาจจะมีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการสร้างโอกาสในการแข่งขันของกิจการในอนาคต ผู้บริหารจึงจำเป็น
ที่ต้องศึกษากระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของกิจการ และความสามารถในการแข่งขัน และต้องเลือก
ตัววัดที่เหมาะสมในการพิจารณา เช่น ถ้ากิจการต้องการใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ตัววัดก็อาจเป็น
ความสามารถในการสรรหาหนังสือต่างประเทศใหม่  ๆ ที่เป็นประโยชน์และมีสีสันดึงดูดใจลูกค้า                
และการลดราคา เป็นต้น (สุพาน ีสฤษฎ์วานิช, 2552) 

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) หมายถึง ความคิดริเริ่ม
ใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ตลอดจนการคาดคะเนความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ 
เพ่ือนำไปปรับปรุงระบบงาน คิดค้นวิธีใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการ ระบบงานใหม่
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มุมมองทางด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา เป็นมุมมองที่มุ่งวัดความสามารถในการรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  เพื่อบรรลุ
ภารกิจขององค์กร และสามารถอยู่รอดในระยะยาว หากกิจการใดมีการมุ่งสร้างการเรียนรู้ให้แก่
องค์กรอยู่เสมอ องค์กรนั้นย่อมเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้
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องค์กรมีข้อได้เปรียบจากการแข่งขันคือ บุคลากรที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ และ
มีความคิดริเริ่ม (สุพาน ีสฤษฎ์วานิช, 2552) 

5.6 ขั้นตอนในการจัดทำและพัฒนา Balanced Scorecard ขององค์กร 

กระบวนการพัฒนา Balanced  Scorecard ซึ่งเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กร โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญมีดังนี้ (กฤษณี มหาวิรุฬห์, 2546) ขั้นตอน
ที่ 1. การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ในการประเมินสภาวะแวดล้อมขององค์กรโดยการทำ SWOT Analysis 
เพื ่อวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ขั ้นตอนที่ 2.             
การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยต้องมีการกำหนดกลยุทธ์หลักให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการดำเนินงานขององค์กร ขั้นตอนที่ 3. วิเคราะห์และกำหนด Balanced Scorecard ขององค์กร   
โดยการกำหนดความสัมพันธ์ของมุมมองทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์ 
(Strategy Map) ในระดับองค์กรโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญภายในแต่ละมุมมอง โดยมีการ
พิจารณาว่าองค์กรจะสามารถดำเนินงานให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ของได้นั้น จะต้องมี
วัตถุประสงค์ในด้านใดบ้าง ขั้นตอนที่ 5 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันและ
เห็นชอบในแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานทางกลยุทธ์ได้สร้างขึ้น ขั้นตอนที ่6 ภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละ
ประการ  ต้องกำหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านของตัวชี้วัด ฐานข้อมูลใน
ปัจจุบัน เป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ (Initiatives) ที่ต้องดำเนินการ 
ขั้นตอนที่ 7 เมื่อจัดทำแผนงานหรือโครงการแล้วเสร็จ ต้องมีการจัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับ
องค์กร โดยมีการให้ผู้บริหารในแต่ละลำดับชั้น จัดทำแผนปฏิบัติการและมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ 

 
6. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางใน
การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากกรอบแนวคิดหลักการบริหาร
จัดการองค์กร POSDCoRB ของ Gulick & Urwick และแนวคิดการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
Balanced Scorecard (BSC) ของ Kaplan & Norton มาศึกษาเพื่อหาปัจจัย ที่มีผลต่อความสำเร็จ
ของการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพ่ือกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2: กรอบความคิดการวิจัย 

7. ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์ให้
ได้ตัวแปรงานวิจัย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสมเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) ใช้แบบ
สำรวจความคิดเห็น (Survey Research) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์ (Interview) 
สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)              
ซึ่งได้แก่ผู้บริหาร คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา จำนวน 10 คน 
พร้อมทั้งแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย พนักงานระดับ
ปฏิบัติการประจำคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา จำนวนทั้งหมด            
68 คน แล้วนำนำข้อมูลที ่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความ
เที่ยงตรง และนำข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  มาเชื ่อมโยงเพื ่อสรุปปัจจัย
ความสำเร็จการดำเนินงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียม              
ภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 

ศึกษาป ัจจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับความสำเร ็จการดำเน ินงาน  ระบบบร ิหารงานค ุณภาพ                          
ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2015 โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ 
วารสาร และจุลสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2  

ศึกษาปัจจัยแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร POSDCoRB ของ Gulick & Urwick ที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาค
ตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง                
เพ่ือสังเคราะห์เป็นตัวแปรงานวิจัย 

ขัน้ตอนที่ 3  

ศึกษาปัจจัยแนวคิดการบริหารงานแบบ Balanced Scorecard (BSC) ของ Kaplan & 
Norton ในมุมมองผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่าย
คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์เป็นตัวแปรงานวิจัย   

ขั้นตอนที่ 4  

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาณ ซึ่งได้แก่                 
T-Test  Anova (F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 
8. ผลการวิจัย 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
โดยได้มีการจัดลำดับการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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8.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนร้อยละ (n=68) 

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ
ประจำคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา จำนวนทั้งหมด 68 คน ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 และ
เป็นเพศหญิง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 โดยพบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 36 – 45 
ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 % รองลงมาคือ 26 – 35 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย        
   หญิง   

 
64 
4 

 
94.1 
5.9 

อาย ุ
     18 - 25 ปี 
     26 - 35 ปี 
     36 - 45 ปี 
     46 ปีขึ้นไป 

 
2 
21 
32 
13 

 
2.9 
30.9 
47.1 
19.1 

วุฒิการศึกษา 
      ต่ำกว่าปริญญาตร ี
      ปริญญาตร ี
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 

 
29 
21 
17 
1 

 
42.6 
30.9 
25.0 
1.5 

หน่วยงานที่สังกัด 
      ฝ่ายความปลอดภยั 
      ฝ่ายวิศวกรรม 
      ฝ่ายปฏิบัติการคลัง 
      ฝ่ายบริการขาย 

 
3 
2 
55 
8 

 
4.4 
2.9 
80.9 
11.8 

ประสบการณ์ทำงานในองค์กรปัจจุบนั     
     น้อยกว่า 5 ปี 
     5 - 10 ปี 
     11 - 15 ปี 
     16 ปี ข้ึนไป 

 
2 
22 
30 
14 

 
2.9 
32.4 
44.1 
20.6 
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30.9 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และอายุ 18 - 25 ปี จำนวน 2 คน            
คิดเป็นร้อยละ 2.9 ด้านวุฒิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน                
29 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.9 วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ1.5 โดยหน่วยงานที่สังกัด ส่วนใหญ่สังกัดฝ่าย
ปฏิบัติการคลัง จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9 และประสบการณ์ทำงานในองค์กรปัจจุบันส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 11 - 15 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 

8.2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก POSDCoRB ของ 
Gulick & Urwick  

ในภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ ่งผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที ่มีค่าเฉลี ่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่              
1. มีการวางแผนสำหรับระบบการจัดการคุณภาพเพื่อให้สามารถบรรลุตามผลลัพธ์ขององค์กรได้   
2. มีการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ ขยายผลลงไปในทุกส่วนงาน ทุกระดับ และมีกระบวนการที่
จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ 3. มีการวางแผนกำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุและ
สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ  

2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูง  3 อันดับแรก ได้แก่                 
1. มีการกระจายอำนาจให้พนักงานมีอำนาจเพียงพอในการตัดสินใจเรื ่องที่ตนเองรับผิดชอบ                
2. มีการแต่งตั้งทีมงานเฉพาะกิจ (Task Force) ที่มีความรู้  ความสามารถเฉพาะทาง สำหรับ
รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่งานประจำ           
3. มีการจัดคนให้มีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

3. บุคลากร (Staffing) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. มีการส่งพนักงานไป
อบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเพิ่มความรู้  และทักษะในการทำงาน 2. มีระบบ
การทำงานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม 3. ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรใน
องค์กร โดยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ 

4. การสั ่งการ (Directing) โดยภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู ่ ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูง  3 อันดับแรก ได้แก่                 
1. มีการสั่งงานได้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่องาน ในการที่จะ
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ทำให้ระบบการบริหารงานคุณภาพประสบความสำเร็จ  2. มีการออกคำสั่ง โดยมีรายละเอียดที่
สมบูรณ์ ชัดเจน  เข้าใจง่าย กะทัดรัด เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ            
3. มีการแสดงความมุ่งมั่น มีการสื่อสารในอันที่จะโน้มน้าวให้พนักงานทำงานระบบการบริหารงาน
คุณภาพด้วยความเต็มใจ 

5. การประสานงาน (Coordinating) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูง  3 อันดับแรก ได้แก่                     
1. มีรูปแบบที่ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
สัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย 3. มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จโดยการ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

6. การรายงาน (Reporting) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. มีระบบ 
การติดตามรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ    
2. มีการนำระบบซอฟต์แวร์มาช่วยในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 3. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานภายในองค์กร เช่น ระบบ
อีเมลล์ เป็นต้น 

7.  ก า รจ ั ดสรรงบประมาณ  (Budgeting)  โ ดยภาพรวมพบว ่ า  ผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานระบบการบริหา รงานคุณภาพ                
2.  มีการจัดงบประมาณได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ                   
3. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรในการดำเนินงานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 

8.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC)  

 ในภาพรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง ซึ ่งผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
แรก ไดแ้ก่ 1. มีการรณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
2. มีการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. มีการรายงานผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบเป็นประจำทุกปี 
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2. มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1. มีการเฝ้าติดตามความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การสำรวจ การตอบกลับของลูกค้าหลัง
การส่งมอบสินค้าและบริการ 2. มีช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนจากลูกค้าที่หลากหลายแนวทาง                  
3. มีการนำข้อร้องเรียนจากลูกค้า มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

3. มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) โดย
ภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที ่มี
ค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. สามารถทำงานด้านระบบบริหารคุณภาพได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
2. มีการดำเนินงานประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 3. มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูลและผลที่ได้จากการตรวจติดตามและตรวจวัดเพ่ือนำไป
ปรับปรุงให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ 

4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) โดยภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 
3 อันดับแรก ได้แก่ 1. สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. มี
การส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน 

8.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ T-
Test และสถิต ิAnova (F-test)   

ด้านประชากรศาสตร์ ซึ ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที ่ส ังกัด 
ประสบการณ์สำหรับการทำงานในองค์กรที่แตกต่างกันนั้น โดยรวมมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 คือยอมรับ
สมมุติฐาน H0 ปฏิเสธสมมุติฐาน H1 หมายความว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์สำหรับการทำงานในองค์กรที่แตกต่างกันนั้น 
ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ไม่แตกต่างกันใน
ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ0.05  \ 

8.5 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุ่มตัวแปร
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก POSDCoRB ของ Gulick & Urwick โดยวิธี  
Stepwise  

เป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อ
ความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียม
ภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
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ผลการทดสอบสมมุต ิฐานด้วยว ิธ ีการว ิ เคราะห ์ความถดถอยเช ิงพห ูค ูณ  (Multiple 
Regression Analysis) พบว่าปัจจัยในกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การรายงาน  
และ 2. การจัดสรรงบประมาณ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

8.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานระดับผู้บรหิาร 
ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขึ้นไป ประจำคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา 
เกี่ยวกับปัจจัยการจัดการองค์กร POSDCoRB ตามทฤษฎีของ Gulick & Urwick  โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านการจัดองค์กร (Organizing) มีความสำคัญในการดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพให้ประสบ
ความสำเร็จได้ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และยังมีความเห็น
ไปในแนวทางเดียวกันถึงมุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) เป็น
มุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการระบบภายในองค์กรที่สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกั น 
เพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ต่อไป 

 
9. อภิปรายผลการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลจากการสัมภาษณ์  พบว่า  
มีการให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizing) มากกว่าด้านอื ่น ๆ โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยของข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. มีการ
กระจายอำนาจให้พนักงานมีอำนาจเพียงพอในการตัดสินใจเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ 2. มีการแต่งตั้ง
ทีมงานเฉพาะกิจ (Task Force) ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางสำหรับรับผิดชอบดูแลการ
ดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่งานประจำ 3. มีการจัดคนให้มีความ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการจัดองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร เนื่องจาก
การจัดองค์กรเป็นงานที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดว่าใครจะทำอะไร ใครจะอยู่แผนกไหน 
ใครจะต้องรับผิดชอบและรายงานต่อใคร ซึ่งการจัดองค์กรนั้นเสมือนเป็นการกำหนดว่าจะทำอย่างไร 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการจัดองค์กรนั้นยังรวมถึงกลไกการประสานงาน จะต้องมี
การแบ่งงานและประสานงานกันเพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วง เช่น การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพประสบความสำเร็จได้ 
สอดคล้องกับ Edwin B.Flippo (1970) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดองค์กร หมายถึง การจัดความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่าง ๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าที่การงาน เพื่อรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
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สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ และสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2537) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัด
องค์กรเป็นการจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ การจัดองค์กรจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบความรับผิดชอบต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบว่าใครต้องทำอะไร และใครหรือ
กิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืน ๆ อย่างไร และยังสอดคล้องกับ สมคิด บางโม (2546) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า การจัดองค์กร เป็นการจัดแบ่งองค์กรออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ของ
องค์กร พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์กับองค์กรย่อยอื่น ๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และผลการวิจัยยังพบว่ามุมมองทางด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Business Process) เป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการระบบ
ภายในมีความสำคัญในการทำให้ระบบการบริหารงานคุณภาพประสบความสำเร็จได้ ซึ่งมีการนำระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานภายในองค์กร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน และสอดคล้องกับ พสุ เตชะรินทร์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การนำการวัดผลองค์กรตามแนวคิด 
Balance Scorecard มาใช้ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การใช้การวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balance Scorecard พบว่าการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรที่จำ
เป้นมากท่ีสุด ภายหลังจากท่ีนำการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balance Scorecard มาใช้ ได้แก่ ควรมี
การปรับปรุงกระบวนการภายในสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และในด้านของภาวะผู้นำและการ
ตัดสินใจ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 
10. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015  ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยขอ
เสนอแนวทางผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.  ด ้านการบร ิหารจ ัดการองค ์กร  POSDCoRB ของ Gulick & Urwick ท ี ่ม ีผลต่อ
ความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ฝ่ายคลังปิโตรเลียม
ภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นให้ความสำคัญกับปัจจัยการจัดองค์กร (Organizing) 
มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ รองลงมาคือปัจจัยการ
ประสานงาน (Coordinating) และปัจจัยบุคลากร (Staffing) ตามลำดับ โดยระบบการบริหารงาน
คุณภาพ เป็นการบริหารงานคุณภาพเพ่ือทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยยึดหลักของคุณภาพที่มุ่งเน้น
ให้มกีารจัดทำข้ันตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงสินค้าและ
บริการ มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายคลังปิโตรเลียม ซึ่ง
ดำเนินการบริหารควบคุมดูแลการเก็บสำรอง รับจ่าย บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว



เปรม กาญจนฐากูร 
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หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) เพ่ือการจ่ายโอนระหว่างคลังและจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทาง
เรือ ซึ่งการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนต้องมี คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียง และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีโครงสร้างและ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยต้องมีบุคลากรที่มีทักษะองค์ความรู้อย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแบ่งงานและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของการทำงานใน
แต่ละหน่วยงาน โดยต้องมีการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ และทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายมีทิศทางในการทำงานร่วมกัน มีขั้นตอนในการทำงานอย่าง
ละเอียด เพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมผลผลิตและลดความสูญเสียขององค์กร เช่น การประสานงานระหว่างฝ่าย
วางแผนกับฝ่ายรับ-จ่าย บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) เพ่ือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

2. ด้านผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ตาม
หลัก Balanced Scorecard (BSC)   

โดยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้นให้ความสำคัญกับมุมมองทางด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Business Process) สอดคล้องกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานกระบวนภายใน โดยต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
การปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  เพิ่มการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ รับ-จ่าย บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) ทำให้ลูกค้ามี
ความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยองค์กรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ และทำให้การดำเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบข้อปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 
เกิดการพัฒนาการจัดองค์กร การผลิต ตลอดจนการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์สามารถที่จะ ส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได ้รวมถึงสร้างความม่ันคงให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน  

 
11. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ควรนำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปศึกษาและทำการวิจัย
เพ่ิมเติมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอ่ืน ๆ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

2. สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดปัจจัยการบริหารจัดการองค์กร POSDCoRB 
ของ Gulick & Urwick มาใช้ในการกำหนดตัวแปรการวิจัย สำหรับการศึกษาในอนาคต ควรได้มีการ
นำแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่อื่น ๆ เช่น ระบบการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction Systems)  Business Model Canvas การจัดการคุณภาพ
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โดยรวม (Total Quality Management, TQM) เป็นต้น มาใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม นำมาเปรียบเทียบ 
เพ่ือทำให้ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์สามารถนำไปบูรณาการณ์ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น    

3. ควรได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินงานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ เพ่ือทำให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอ่ืน
ต่อไป 

4. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการใช้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงานประจำฝ่ายคลังปิโตรเลียม
ภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการศึกษาในอนาคตควรได้มีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพนักงานแบบชั่วคราว (Outsource) ที่ทำงานภายในฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนต่อไป 
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การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง  
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สำหรับท่ีพักอาศัยเพื่อการพัฒนา

ช่องทางการตลาดในเขตจังหวัดชลบุรี 
 

 

พิเชษฐ์ มาวิเลิศ* 
 

   บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้ งระบบไฟฟ้าจากโซ
ล่าเซลล์ สำหรับที่พักอาศัย เพื่อการพัฒนาช่องทางการตลาดในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยเพื่อการ
พัฒนาช่องทางการตลาดในจังหวัดชลบุรี โดยใช้ แบบสอบถามและเก็บรวมรวม ข้อมูลจากประชากรที่
มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีโดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 400 คน ในช่วงเดือน
กรกฎาคม- ธันวาคม 2563 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รปูแบบการ
วิจัยที่ใช้ลักษณะเชิงการสำรวจ (Survey Research) และมีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติ เชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติท่ีใช้ในกรทดสอบสมมติฐานสำหรับชิงอนุมาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ การ
วิเคราะห์ T-test ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มี
สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด มีรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซ
ล่าเซลล์คือ ปัจจัยด้านรายได้รวมของครอบครัว เพียงปัจจัยเดียว และผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับ

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150   
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า
จากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย ในดา้นต่าง ๆ สามารถเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย คือ 
ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการขาย ตามลำดับ และในเรื่องของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย พบว่า ปัจจัยด้านตัว
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่
พักอาศัยอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ  

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to study Marketing mix that influences the 

decision to install a Solar Home Systems to development of marketing channels in 
Chonburi Province, use solar cells for residential use by using questionnaires and 
collecting Information from the group of solar system installation contractor companies 
By using a specific sampling method and using 400 samples. The statistics used in the 
initial data analysis are descriptive statistics such as percentage, mean, standard 
deviation. And reference statistics Used in testing The hypothesis at the significant level 
0.05 is T-test analysis. The analysis of variance (OneWay ANOVA) test for the regression 
of multiple regression. The study indicated that Most of the respondents were male, 
aged 36-45 years, most had bachelor's degrees. Professional employees of private 
companies Having an average monthly income of 40,001- 50,000 baht or more. Results 
of the hypothesis testing show that demographic factors in all aspects have an effect 
on participation in the purchase of solar cells for residential use. And marketing mix 
factors in Price products The distribution channels Affect the participation in the 
decision to buy solar cells for residential use. Statistical significance at the level of .05.
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1. บทนำ 
การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันมีคนหันมาทำงานด้านนี้กันอย่างจริงจัง เนื่องจากเทคโนโลยีด้านนี้ถูก
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีราคาถูกลงเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีผู้ให้จำหน่ายและให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
แบบครบวงจรเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย 

ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยอันเนื่องมาจากก็
มาจากปัญหาการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม การจราจรที่ติดขัด การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ดังนั้น
พลังงานสะอาดจากโซ่ล่าเซลล์จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจ บวกกับการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งการ
ออกนโยบายสนับสนุนในเงินอุดหนุนของการดำเนินงานกับทางการไฟฟ้า ให้มีการช่วยซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากโซล่าเซลล์คืนจากภาคประชาชนที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งจะทำให้เกิดปัจจัยทางบวกต่อ
การติดตั้งโซล่าเซลล์เพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็มิใช่เหตุผลที่การตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านเรือนจะเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วยได้ แม้ว่าจะมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ตามที่เข้ามาช่วยให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด แต่ก็ยังมีอีก
หลายครัวเรือนที่ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานหลักจากการผลิตไฟฟ้าส่วนกลาง ซึ่งจะมีแหล่งพลังงานการเผา
ผลาญเชื้อเพลิงจากหลายที่ด้วยกันดังเช่น น้ำมัน ถ่านหิน ฟอสซิล ฯลฯ โดยเฉพาะกับพลังงานจาก
ฟอสซิลที่ส่งผลร้ายต่อโลกมากเป็นพิเศษ เพราะสามารถสร้างก๊าซเรือนกระจกให้แก่ชั้นบรรยากาศมากถึง
ร้อยละ 25 สิ่งที่จะมาทดแทนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนโลกได้ดีไปกว่าพลังงานเหล่านี้ ก็คงจะหนีไม่
พ้นพลังงานจากธรรมชาติซึ ่งสามารถนำมาหมุนเวียนได้ไม่รู ้จบ และไม่มีวันหมดไปในเร็ววันนี้อย่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ คงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในบรรดาพลังงานทดแทนทั้งหลายในปัจจุบัน 

การเข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องการผลิตพลังงานใช้เองเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้น ต้นทุนที่ถูกลงและ
การคืนทุนเร็วขึ้น ทำให้การมีโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้ที่บ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดูเพ้อฝันอีกต่อไป บวกกับมีการแข็ง
ขันกันในเรื่องของการให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ เมื่อคิดถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากพลังงานทดแทน
ไฟฟ้า ที่สามารถผลิตได้ในครัวเรือนตรงนี้ ก็นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ที่จะทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องที่
ง่ายขึ้นได้ ยิ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากขึ้นเท่าไหร่การเข้าถึงซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนก็ย่อมจะ
เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย บวกรวมกับการให้ความร่วมมือในการออกนโยบายที่เอ้ือต่อผู้คนในการมีโซล่าเซลล์ใน
บ้านของตัวเองด้วยแล้ว จึงทำให้วิวัฒนาการในการเติบโตในตลาดซื้อ-ขายโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วยอย่างเห็นได้ชัดจึงทำให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาว่า การที่ภาคประชาชนจะให้ความสนใจและ
ตอบรับต่อการติดตั้งการตัดสินใจในการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยของ
ตนเองนั้น คงต้องมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลาย ๆ ด้านมาสนับสนุน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะศึกษาถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของผู้ผลิตและให้บริการให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของภาคประชาชนได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการติดตั้งอย่างแพร่หลายมากขึ้นทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน
และช่วยแก้ปัญหาด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
สำหรับที่พักอาศัยของประชาชนที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

 2.2 เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า
จากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยของประชาชนที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

2.3. เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรังปรุงธุรกิจการผลิตและการให้บริการ
ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สำหรับผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ในวางแผนส่วน
ประสมทางการตลาดได้ 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 
 3.1 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านประชากร 

สมมติฐานที ่1 ความแตกต่างทางด้านเพศจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ 2 ความแตกต่างกันทางด้านอายุจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง  ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ 3 ความแตกต่างกันทางด้านสถานภาพสมรสจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ติดต้ัง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ 4 ความแตกต่างกันทางด้านระดับการศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ติดต้ัง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที ่5 ความแตกต่างกันทางด้านอาชีพจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที ่6 ความแตกต่างกันทางด้านระดับรายได้จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 
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3.2 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคาจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
โซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง  
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจติดตั้ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี 

4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ สำหรับที่พักอาศัย เพ่ือการพัฒนาช่องทางการตลาดในเขต
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

2.แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อ 

3. แนวคิด ทฤษฎีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

“ส่วนประสมทางการตลาด” (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ทางการตลาดสำหรับ
วางแผนการดำเนินการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เป้าหมายองค์การตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้ 
ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดนั้นนับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการตอบสนองความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้บริโภค (Kotler & Keller, 2012) สำหรับส่วนประสมทางการตลาดนั้น  

มีส่วนประกอบด้วยกัน 4 ข้อคือ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customer needs)  

2. ราคา (Price) ที่สะท้อนคุณค่า สร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคกับสิ่งที่ผู้บริโภค
ได้รับ (Cost to satisfy customer)  
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3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ที่สร้างความสะดวกในการซื้อ (Convenience 
to Buy)  

4.  การส ่ ง เสร ิ มทางการตลาด  (Promotion)  ท ี ่ ส ื ่ อสาร ไปย ั งผ ู ้ บ ร ิ โ ภค 
(Communication) (เอกก์ ภัทรธนกุล, 2556) 

(ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561) สำหรับส่วนประสมทางการตลาดแรกที่มีความสำคัญที่สุดใน
ทั้งหมด 4p ก็คือ ผลิตภัณฑ์ (product) ซึ่ง ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย (Target Customer) และเป็นสิ ่งที ่องค์การหรือบริษัทจะต้องเน้นย้ำไปยังกลุ ่มล ูกค้า
เป้าหมายให้ได้ โดยต้องทำให้กลุ่มดังกล่าวได้เห็นถึง คุณภาพ (Quality) รูปแบบ (Pattern) การ
ออกแบบ (Design) และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (Packaging) ถัดมาส่วนประสมทางการตลาดที่สองที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ก็คือ ราคา (Price) โดยองค์การหรือบริษัทควรระบุถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น ต่อ
ลูกค้าเป้หมายในการซื้อสินค้า เข้าร่วมโครงการ และใช้บริการ หรืออาจเป็นรูปแบของราดที่มีใช่
ทางการเงิน อาทิ การแสดงความขอบคุณ และการได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นต้น ส่วนประสม
ทางการตลาดที่สามคือ สถานที่จัดจำหน่ายหรือ ให้บริการ (place) สามารถเป็นไปได้ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ อาคารหน่วยเคลื่อนที่ สถานที่ที ่พาหนะสมารถไปถึงได้ โทรศัพท์ โทรสารไปรษณีย์ 
รวมถึง อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ขาย (Seller) จะต้องตัดสินใจเลือกห้วงเวลาเปิดทำการของช่องทางดังกล่าว 
รวมถึงบรรยากาศของสถานที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการอย่างละเอียดลอออีกด้วยส่วนประสมทาง
การตลาดที่สี่คือ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งส่วนนี้องค์การหรือบริษัทควรต้องพิจารณาถึง
กลยุทธ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับสาร (Message) ที่องค์การหรือบริษัทต้องการสื่อสารทางการตลาด 
ออกไป รวมถึงต้องตัดสินใจเลือกผู้ส่งสาร (Messenger) อย่างเหมาะสมอีกด้วย (Kotler และ Lee, 
2553) 

4.2 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อ 

(SENGPHET DAOVANH, 2557) พฤติกรรมซื้อของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันตามประเภท
ของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ แปรงสีฟันกับรถยนต์ซึ่งโดยปกติการตดัสินใจซื้อมีความซับซ้อนมาก
มักจะมีผู้มีส่วนร่วมในการซื้อและการตัดสินใจซื้อประเภทของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคพิจารณา
จากระดับของความ ทุ่มเท ความพยายามของผู้ซื้อและระดับความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ (อดุลย์ 
จาตุรงคกุล2543 : 160)  พฤติกรรมการซื้อสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
ยาสีฟัน ไม้เทนนิส รถยนต์กล้อง โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์เป็นต้น โดยปกติการตัดสินใจซื้อที่มี 
ความซับซ้อนมากจะมีผู้มีส่วนร่วมในการซื้อและทำด้วยความรอบคอบมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถแบ่ง
พฤตกิรรมการซื้อออกได้เป็น 4 ประเภท (วารุณี ตันติวงค์วานิช, 2545: 272) 

1) พฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อน (Complex buying behavior) เมื่อผู้บริโภคทุ่มเท
ความพยายามในการเลือกซื้อสินค้าและรับรู้ว่า  แต่ละตราผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมาก
ผู้บริโภคจะทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อมีราคาแพงและมีความเสี่ยงในการซื้ออีก
ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ซื้อไม่บ่อยและแสดงถึงตัวตนของผู้ใช้  (วารุณี ตันติวงค์วานิช และคณะ, 2545: 
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104) ซึ่งนักการตลาดจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความแตกต่างในคุณสมบัติของตราผลิตภัณฑ์โดยใช้
สื่อต่าง ๆ เพื่ออธิบายถึงคุณประโยชน์ของสินค้าที่คู่แข่งไม่มีและสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริโภคเพื่อให้
เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของเราในที่สุด ซึ่งพฤติกรรมการซื ้อที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการมี3 ขั้นตอน ดังนี้ ผู้ซื้อพัฒนาความเชื่อของเขากับผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และผู้ซื้อเลือกโดยคิดอย่างรอบคอบ  

2) พฤติกรรมการซื้อที่ลดความสงสัย (Dissonance-reducing buying behavior)  
(ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547: 272) พฤติกรรมการซื้อที่ลดความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อ ผู้บริโภคทุ่มเทความ
พยายามสูงในการซื้อสินค้าที่มีราคาแพงผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อไม่บ่อย หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีความเสี่ยงในการซื้อ
ในกรณีที่ผู้ซื้อเดินดูสินค้าดังกล่าวหลาย ๆ แห่งแล้วพบว่าสินค้าแต่ละตรามี ความแตกต่างกันค่อนข้าง
น้อยผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความสะดวกหรือยี่ห้อที่มีราคาที่ต่ำกว่าแต่หากผู้บริโภคพบว่า
สินค้ามีความแตกต่างอย่างชัดเจน เขาอาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงกว่าได้ซึ่งภายหลังการซื้อ
ผู้บริโภคอาจมีความสงสัยหลังการซื้อ หรือความกังวนใจหลังการซื้ออาจเนื่องมาจากไม่พอใจ หรือได้
ยินสิ่งที่พอใจจากยี่ห้ออื่น ดังนั้นการสื่อสารทางการตลาด ควรสนับสนุนทำให้เกิดความเชื่อและการ
ประเมินค่าที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าโดยการตอกย้ำว่าเขาเลือกตราสินค้าได้ถูกต้อง
แล้วนั่นเอง 

3) พฤติกรรมการซื้อที่ติดเป็นนิสัย (Habitual buying behavior) เกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่ผู้ซื้อมีความผูกพันต่ำกับตราสินค้าและมีความทุ่มเทพยายามต่ำในการซื้อสินค้าและเห็น
ว่าแต่ละตราสินค้ามีความแตกต่างกันไม่มากนัก อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ซื้อบ่อย และมีราคาไม่สูงมากนัก 
ผู้บริโภคไม่มีการหาข้อมูลในการประเมินลักษณะของผลิตภัณฑ์มากนักรวมทั้งไม่ให้ความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจต่อตราของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้ออีกทั้งผู้บริโภคไม่มีทัศนคติที่มั่นคงต่อตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บรโิภค
จะเลือกจากความคุ้นเคยในการได้รับข้อมูลจากการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือนิตยสารซ้ำไปซ้ำมา 
ดังน้ันนักการตลาดควรใช้ข้อความโฆษณาโดยเน้นเฉพาะที่จุดสำคัญและถ้อยคำ หรือ สัญลักษณ์ที่จำ
ได้ง่ายโดยการโฆษณาแบบส่งข้อมูลซ้ำๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้และความเคยชินเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์เป็นต้น ซึ่งนักการตลาดใช้เทคนิค4 ประการในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีความผูกพันต่างให้
เกิดความผูกพันสูงคือ(ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547: 274) มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับประเด็นที่
เกี ่ยวข้องบางอย่าง เช่น น้ำยาบ้วนปาก ลิตเตอร์ลีน มีการเชื่อมโยงกับการป้องกันฟันผุ สามารถ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลบางอย่าง เช่น โฆษณาโคคาโคล่า ในขณะ
ที่ผู้บริโภคกาลังรู้สึกกระหายน้ำเป็นต้น และ นักการตลาดต้องออกแบบโฆษณาที่สามารถสร้างอารมณ์
ร่วมของบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขา นักการตลาดต้องเพ่ิมคุณสมบัติสำคัญ
ของผลิตภัณฑ์เช่น การเพ่ิมแร่ธาตุและ วิตามิน ในผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเป็นต้น พฤติกรรมการซื้อโดย
การแสวงหาความหลากหลาย (Variety-seeking buying behavior) จะเป็นผู้บริโภคที่ทุ่มเทความ
พยายามต่ำในการซื้อสินค้าแต่รับรู้ว่าแต่ละตราผลิตภัณฑ์มีความ แตกต่างกันมากในกรณีนี้ผู้บริโภคจะ
มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการเลือกตราผลิตภัณฑ์บ่อยซึ่งผู้บริโภคอาจะเปลี่ยนตราผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆ
เมื่อรู้สึกเบื่อหรือพยายามทดลองตราอื่นที่แตกต่างกัน 
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4.3 แนวคิด ทฤษฎีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

Kotler (2003 : 171) กล่าวว่าขั้นตอนในการตัดสินใจซื้ออของผู้บริโภคจะมีลำดับขั้นตอนใน
การตัดสินใจ5ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ความต้องการได้รับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or 
Problem recognition) จุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อคือการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือถูก
กระตุ้นให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอาจเป็นสิ่งกระตุ้นภายในร่างกาย
หรือนักการตลาดอาจสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการขึ ้นได้
นักการตลาดจะต้องรู้ถึงการใช้ตัวกระตุ้น ให้เกิดความต้องการ ในบางครั้งความต้องการได้รับการ
กระตุ้นและคงอยู่เป็นเวลานานแต่ความต้องการนั้นยังไม่ถึงระดับที่จะทำให้เกิดการกระทำ  เช่น 
นักการ ตลาดอาจกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ โดยการออกแบบหรือเสนอแฟชั่นใหม่ๆ สำหรับผู้
นิยมแต่งกายตามแฟชั่นหรือการที่ต้องมีการโฆษณาสินค้าซ้ำๆ ร่วมกับการลด แลกแจกแถมเพ่ือ
กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความประหยัด ดังนั้นนักการตลาดอาจจะต้องทำการวิจัย
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการหรือปัญหาของผู้บริโภคที่จะนำไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ของตน  เช่นการ
นำเสนอรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการขับข่ีในเมืองที่มีปัญหาด้านที่จอดรถเป็นต้น  

2. การแสวงหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการแลวจะ
มีการแสวงหาข้อ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สำคัญเกี่ยวกับประเภทสินค้า ราคาสินค้า สถานที่จำหนา่ย 
และข้อเสนอพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่  ต้องการหลายๆ ยี ่ห้อ นักการตลาดควรจะสนใจถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ผู้บริโภคจะหาข้อมูลต่างๆ และอิทธิพลของแหล่งข้อมูลที่จะมีต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคแหล่งข้อมูลของผู้บริโภคแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ แหล่งบุคคล(Personal Sources) 
ได้แก่ เพ่ือนสนิท ครอบครัวเพ่ือนบ้านและผู้ใกล้ชิดซึ่งแหล่งบุคคลนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อผ
บู้ริโภคมากที่สุด แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่โฆษณาต่างๆและพนักงานของบริษัท 
แหล่งสาธารณะ(Public Sources) ได้แก่สื ่อมวลชนต่าง ๆ และ แหล่งทดลอง (Experimental 
Sources) ได้แก่ผู ้ที ่เคยทดลองใช้สินค้านั ้นๆแล้วนักการตลาดควรจะทราบว่าความสำคัญของ
แหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสินค้าและลักษณะของผู้ซื้อ พบว่าโดยส่วนมากผู้บริโภคจะ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน จากโฆษณาต่าง ๆ แต่ในการซื้อรถยนต์ผู้บริโภค มักจะ
หาข้อมูลจากการสอบถามผู้ที ่เคยใช้ ดังนั้นจึงควรจะทำการศึกษาว่าในสินค้าประเภทที่ตนขายนั้น
ผู้บริโภคมีการหาข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง เพ่ือใช้กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคต่อไป  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ข่าวสารก็จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือกโดยจะมีการกำหนดความต้องการของตนเองขึ้น
พิจารณาลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อต่างๆที่ได้รับข้อมูลมาทำการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละตรายี่ห้อและเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตนตั้งไว้โดยจะมีเรื่องของความเชื่อ 
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ในเรื่องความเชื่อของผู้บริโภคต่อยี่ห้อและเรื่องของทัศนคติต่าง  ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด  

4. การตัดสินใจซื้อ(Purchase decision) เมื่อผ่านขั้นของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ 
แล้วผู้บริโภคจะได้สินค้าตรายี่ห้อที่มีความต้องการของตนเองมากที่สุดที่ตั้งใจจะซื้อนั่น คือผู้บริโภคจะเกิด
ความตั้งใจที่จะซื้อ(Purchase Intention) ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะทำการซื้อจริง ๆ อาจมี
ปัจจัยอื ่นๆเข้ามามีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริ โภคได้อีก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคม                  
(Social factors) เช่น การที่ นางสาวสุดสวยชอบรถญี่ปุ่นรุ่นขนาดเล็กประหยัดน้ำมันและสะดวกในการ
จอด แต่ลูกน้องในที่ทำงานซื้อรถใหม่มีแต่คนใช้รถยุโรปแบบหรูหรา ราคาแพง อาจมีผลทำให้นางสาว             
สุดสวย ลังเลไม่กล้าซื้อ หรือเปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้ออ่ืน เพราะเกิดความรู้สึกถึงความเสี่ยงว่าไม่เป็นที่ยอมรับ
ของคนในสังคมและยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ (Anticipated Situation 
Factors) เช่น ในช่วงเวลาที่ตัดสินใจแล้วไปจนถึงช่วงเวลาที่จะซื้อจริงอาจเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ขึ้นได้แก่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้ซื้ออตกงาน มีผู้เคยใช้มาบอกว่าสินค้ายี่ห้อนั้นๆ ไม่ดีเป็นต้น  ซึ่งจะ
มีผลทำให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลใจในการซื้อทั้ง ๆ ที่มีความตั้งใจซื้อแล้ว ดังนั้นนักการตลาดไม่อาจจะ
เชื่อถือได้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการที่ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าของเราแล้วจะต้องมีการซื้อ
เกิดขึ้นจริง ๆ เพราะผู้บริโภคมักจะเกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยง (Risk Perception) เกิดขึ้นซึ่งผู้บริโภคมักจะ
ทำการลดความเสี่ยงให้กับตัวเองโดยการสอบถามจากผู้ที่เคยใช้หรือเลือกซื้อยี่ห้อที่มีการรับประกันหรือ
เลือกเฉพาะยี่ห้อที่มีคนใช้กันมากๆหรือไว้ใจได้ ดังนั้นนักการตลาดจะต้องพยายามให้ผู้บริโภคได้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าให้ความช่วยเหลือแนะนำในการซื้อและมีการรับประกันการซื้อสินค้านั้น ๆ 
เป็นต้น เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคคลายความรู้สึกเสี่ยงลงและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ(Post purchase behavior) ในปัจจุบันนักการตลาดไม่ได้
สนใจเพราะการซื้อของผู้บริโภคยังสนใจต่อไปถึงพฤติกรรมและความรู้สึกหลังการซื้อของผู้บริโภคอีก
ด้วย เนื่องจากหากผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วเกิดความ พึงพอใจในตัวสินค้าก็จะมีการซื้อซ้ำอีกในคราว
ต่อไป แต่ในทางตรงข้ามหากใช้แล้วไม่พอใจ ผู้บริโภคจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อต่อสินค้าและเลิกใช้้ใน
ที่สุด ดังนั้นนักการตลาดจะต้องคอยติดตามความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ด้านต่างๆ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป จากทฤษฎีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงขอสรุปไว้ว่าคือพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วย
เรื่องของการเรียงลำดับขั้นตอนของการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะทำการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง  ๆ 
ซึ่งลำดับและขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่แท้จริงนั้นอาจมีขั้นตอนในการตัดสินใจที่จะซื้อ
ของผู ้บริโภคนั ้นมีด้วยกัน 5 ขั ้นตอนคือ การรับรู ้ถ ึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร                          
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อสินค้า และพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้า 
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5. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรในการศึกษา 
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  

1) ปัจจัยด้านประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้

2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านตัวผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
ได้แก่การตัดสินใจติดตั้ง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือการรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีคามสนใจในแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: กรอบความคิดการวิจัย 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี  โดยมีจำนวน
บ้านพักทั้งหมด 1,407,473 หลัง และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,546,873 คน (ระบบสถิติทางทะเบียน 
กรมการปกครอง, 2562) โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 400 คนทำการสุ่มตัวอย่าง
โดยการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณเหมาะสมในการศึกษา ใช้สูตรของ ทาโร่ ยาม (เอกะกล, 
2543) โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.05 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % คำนวณได ้400 คน ในส่วนของ
เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ ่งมีทั ้งลักษณะเป็นทั้ง
แบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 
questions) แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และส่วนสุดท้ายคือสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านปัจจัยของส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 
ทำการสุ่มแบบสอบถามจากตัวอย่างเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 400 คน โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติที ่ใช้ในกรทดสอบสมมติฐานสำหรับชิงอนุมาน ที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่                 
การวิเคราะห์ T-test ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยสองกลุ ่มที ่เป็นอิสระต่อกัน                
ช่วงระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในระหว่างช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวัดค่าตัวแปรของคำถามในแต่ละข้อมี จะใช้เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น แบบ 
Likert Scale มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับความคิดเห็น             คะแนน  

มากที่สุด      5 
มาก       4 
ปานกลาง      3 
น้อย       2 
น้อยที่สุด      1 

สำหรับการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลความคิดเห็นจากแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยจะใช้การ
คำนวณหาช่วงกว้างของชั้นเพ่ือแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยในแต่ระดับชั้น ดังนี้ 

  ช่วงการวัด   =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
          จำนวนอันตรภาคชั้น 
               =                 5 – 1            = 0.80 
                 5 
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และมีเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆคือ 
  4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  2.61 - 3.40 หมายถงึ เห็นด้วยปานกลาง 
  1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

7. ผลการศึกษา 
 
 7.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1) เพศ กลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเป็นเพศหญิง จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 

2) อายุ อายุโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี 
จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี จำนวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.0 มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และกลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี
เป็นลำดับสุดท้าย จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

3) สถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส 
จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมามีสถานภาพโสด จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
และมีสถานภาพหย่าร้าง จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

4) อาชีพ กลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
มากที่สุด จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.5 พ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จำนวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 ส่วนที่เหลือเป็นอาชีพอ่ืน ๆ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

5) รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมี
รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 
รองลงมาคือ 50,001 – 60,000 บาท จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
– 40,000 บาท จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป จำนวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.5 และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 20,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.0 แสดงรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 1. แสดงจำนวนและค่าร้อยละเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร 

ลักษณะของประชากร จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 

ชาย 248 62.0 

หญิง 152 38.0 

รวม 100.0 

2. อาย ุ

18 – 24 ปี 24 6.0 

25 – 35 ปี 136 34.0 

36 – 45 ปี 152 38.0 

ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป 88 22.0 

รวม 100.0 
3. สถานภาพการสมรส 

โสด 162 40.5 

สมรส 192 48.0 

 

ตารางท่ี 1. แสดงจำนวนและค่าร้อยละเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร (ต่อ) 

ลักษณะของประชากร จำนวน (คน) ร้อยละ 
3. สถานภาพการสมรส 

หย่าร้าง 46 11.5 

รวม 100.0 

4. ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี 98 24.5 

ปริญญาตร ี 188 47.0 

ปริญญาโท 96 24.0 

ปริญญาเอก 18 4.5 

รวม 100.0 
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ตารางท่ี 1. แสดงจำนวนและค่าร้อยละเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากร (ต่อ) 

ลักษณะของประชากร จำนวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพ(ต่อ) 

นักเรียน/นักศึกษา 16 4.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 176 44.0 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 116 29.0 

เจ้าของธุรกิจ/ธุรกจิส่วนตัว 62 15.5 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 22 5.5 

อื่น ๆ 8 2.0 

รวม 100.0 

6. รายได้รวมของครอบครัว 

ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 20,000 40 10.0 

20,001 – 30,000 บาท 60 15.0 

30,001 – 40,000 บาท 72 18.0 

40,001 – 50,000 บาท 96 24.0 

50,001 – 60,000 บาท 78 19.5 

60,001 บาทขึ้นไป 54 13.5 

รวม 100.0 

 

7.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ในด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยทางด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.05 ลำดับรองลงมาคือ ด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ ค่าเฉลี่ย
รวมอยู ่ที่  3.54 ลำดับที ่สามคือ ด ้านช ่องทางการจ ัดจำหน่าย ค ่าเฉล ี ่ยรวมอยู ่ที่  3.43 และ              
ด้านการส่งเสริมการขายมาเป็นลำดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที ่3.37 
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ด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การรับประกันผลงาน การให้บริการหลังการขาย รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือของสินค้าและ                
ผู้ให้บริการ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การบริการที่ครบวงจร และ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ตามลำดับ 

ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระดับราคาที่
หลากหลายให้เลือกตัดสินใจ ลำดับรองลงมาได้แก่ เงื่อนไขการชำระเงินมีความเหมาะสม และ ราคามี
ความเหมาะสมกับกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงระยะเวลในการคืนทุน ตามลำดับ 

 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
มีสำนักงานขายหรือบริษัทให้คำแนะนำ ลำดับรองลงมาได้แก่ มีช่องทางในการติดต่อประสานงานเพ่ือ
ขอข้อมูลได้อย่างสะดวก และ มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สามารถค้นหาและศึกษาได้ในสื่อออนไลน์ 
ตามลำดับ 

ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณารายข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีระบบการผ่อนชำระ ลำดับรองลงมาได้แก่ การให้บริการสำรวจหน้างานและออกแบบโดยไม่คิด
ค่าบริการ การบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหลังการขาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ มีส่วนลดกรณี 
แนะนำต่อให้คนให้คนรู้จักมาใช้บริการ ตามลำดับ ดังข้อมูลตามตารางนี้ 

ตารางที่ 2. แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ติดต้ัง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 

ระดับ 

1.ด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ 
1.1) ความน่าเช ื ่อถ ือของส ินค้าและผู ้ ให ้บร ิการ 
ประสบการณ์และประวัติการติดตั้งที่ผ่านมา 

3.61 0.727 มาก 

1.2) รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 3.36 0.775 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2. แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ติดต้ัง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 

ระดับ 

1.ด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ 
1.3) การบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจหน้างาน 
การออกแบบ การติดตั้ง 

3.52 0.795 มาก 

1.4) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 3.55 0.819 มาก 
1.5) การรับประกันผลงาน การให้บริการหลังการขาย 3.65 0.822 มาก 

รวม 3.54 0.787 มาก 
2.ด้านราคา 
2.1) ราคามีความเหมาะสมกับกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการบริการ รวมถึงระยะเวลในการคืนทุน 

3.93 0.775 มาก 

2.2) ระดับราคาท่ีหลากหลายให้เลือกตัดสินใจ 4.18 0.653 มาก 
2.3) เงื่อนไขการชำระเงินมีความเหมาะสม 4.04 0.697 มาก 

รวม 4.05 0.708 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
3.1) มีสำนักงานขายหรือบริษัทให้คำแนะนำ 3.50 0.771 มาก 
3.2) มีช่องทางในการติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูล
ได้อย่างสะดวก 

3.44 0.769 มาก 

3.3) มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สามารถค้นหาและศึกษา
ได้ในสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Website 

3.34 0.644 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.728 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
1.1) ความน่าเช ื ่อถ ือของส ินค้าและผู ้ ให ้บร ิการ 
ประสบการณ์และประวัติการติดตั้งที่ผ่านมา 

3.61 0.727 มาก 

1.2) รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 3.36 0.775 ปานกลาง 
1.3) การบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจหน้างาน 
การออกแบบ การติดตั้ง 

3.52 0.795 มาก 

1.4) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 3.55 0.819 มาก 
1.5) การรับประกันผลงาน การให้บริการหลังการขาย 3.65 0.822 มาก 

รวม 3.54 0.787 มาก 
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นในการตัดสินใจติดตั้ง  ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจติดตั้ง  ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่า
เซลล์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 พิจารณารายข้อ ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่าการ
ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ จะเกิดความคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้                
มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมา ท่านได้มีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ 
มีค่าเฉลี่ย 4.13 ท่านจะแนะนำให้คนที่รู้จัก ให้มาติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ มีค่าเฉลี่ย 
3.95 ในอนาคตท่านคิดว่าจะติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยของท่านเอง                
มีค่าเฉลี่ย 3.87 ท่านได้เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการ ด้านคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือเอง                  
มีค่าเฉลี่ย 3.71 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านใช้ระยะเวลาไม่นานในการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ มีค่าเฉลี่ย 3.34 

ตารางท่ี 3. แสดงระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

กระบวนการ การตัดสินใจซื้อ 
(ติดตั้ง/ใช้บริการ) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.การรับรู้ปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ 
1.1) ในอนาคตท่านคิดว่าจะติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
โซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยของท่านเอง 

3.87 0.723 มาก 

1.2) ท่านคิดว่าการติดตั ้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่า
เซลล์ จะเกิดความคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการ
ของท่านได ้

4.14 0.689 มาก 

2. การค้นหาข้อมูล    
2.1) ท่านได้มีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อช่วย
ประกอบในการตัดสินใจ 

4.13 0.685 มาก 

3.การประเมินทางเลือก    
3.1) ท่านได้เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการ ด้าน
คุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ ราคา และโปรโมชั่น เพ่ือ
หาทางเลือกที่ดีที่สุด 

3.71 0.713 มาก 
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ตารางท่ี 3. แสดงระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ (ต่อ) 

กระบวนการ การตัดสินใจซื้อ 
(ติดตั้ง/ใช้บริการ) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

4. การตัดสินใจซื้อ 
4.1) ท่านใช้ระยะเวลาไม่นานในการตัดสินใจติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

3.34 0.836 ปานกลาง 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 
5.1) ท่านจะแนะนำให้คนที่รู้จัก ให้มาติดตั้ง ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 

3.95 0.742 มาก 

รวม 3.86 0.731 มาก 
 
8. อภิปรายผล 
 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านประชากรต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
โซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตวังหวัดชลบุรี จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยอย่างมีนัยสำคัญนั้น               
มีเพียงปัจจัยเดียว คือ ปัจจัยด้านรายได้รวมของครอบครัว ส่วนปัจจัยอื ่น ๆ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ อาชีพนั้น ไม่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซ
ล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย อย่างมีนัยสำคัญซึ่งสามารคถแยกตามหัวข้อได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย ในด้านต่าง ๆ สามารถเรียงลำดับ
ความสำคัญจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยทางดา้นการส่งเสริมการขายตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจติดตั้ง  
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย พบว่า ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าน และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยอย่างมีนัยสำคัญ  โดย
ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่
พักอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านการส่งเสริมการขาย และ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ 
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9. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
 ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี  โดยปัจจัยที่มีความสำคัญ
ต่อการตัดสินใจมากที่สุด ก็คือ ปัจจัยทางด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการด้านการให้จำหน่ายและบริการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย และผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลนี้ ไปกำหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด โดยต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งผู ้ประกอบการสามารถนำ
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อเตรียมความ
พร้อมในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากภาคประชาชน และมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้โอกาส
ของผู้ประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น 

และสำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่อไปเนื่องจาการวิจัยในครั้งนี ้  เป็นการศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานทางการตลาดทั่ว ๆไป ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ด้านประชากร และด้านส่วน
ประสมทางการตลาด เพื่อหาแนวโน้มของความสนใจและการตัดสินใจในปัจจุบัน ดังนั้นสำหรับการ
วิจัยต่อเนื่องในอนาคตควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  เช่น ด้านสภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย
การสนับสนุนจากภาครัฐ นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคครัวเรือน ปัจจัยทางด้านสังคม การ
ขยายตัวของชุมชน รวมถึงปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโซ
ล่าเซลล์สูงขึ้น และมีราคาที่ถูกลงเรื่อย ๆ ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย การมาของรถ
พลังงานไฟฟ้าที่จะทำให้มีการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรื่อนเพิ่มขึ้น เป็นต้น และผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
ควรใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และอาจมีการเพ่ิมเติมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์มากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อย

เรือของบริษัทผู้ให้บริการในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ตัวแทนสายการเดินเรือภายในประเทศ และ
ตัวแทนสายการเดินเรือระหว่างประเทศ จำนวน 80 ราย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุคุณ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชายจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 และเพศหญิงจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี
จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 และสถานภาพของผู้มาใช้บริการเป็นตัวแทนสายการเดินระหว่างประเทศ 
จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 และเป็นตัวแทนสายการเดินภายในประเทศ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 การแปรผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดย
ภาพรวมได้ผลระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ความรวดเร็วในการให้บริการและด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150    
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ, 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ, ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจ
ผู้รับบริการนั้น ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในขณะที่ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ             
ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพการให้บริการ 

A Study of Customer Satisfaction on Service Quality for                 
line handling services in the Laem Chabang Port Area 

Abstract 

 Objectives of this research are: 1. To study the quality of the service for line handling 
in the Laem Chabang Port area. 2. To study customer satisfaction with the service quality of 
line han-dling service in the Laem Chabang Port area. 3. To study guidelines for service 
development in the Laem Chabang Port area. 

 The sample group used in this study was 80 domestic and international shipping 
agents using an online questionnaire. As a tool for data collection. The statistics used for the 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis test by using 
multiple regression statistics. 

 In analyzing the processed data, it was found that 66 respondents were male, 
represent-ing 82.5 percent and females, 14 people, representing 17.5 percent, most of them 
aged between 30 - 39 years, there are 39 people, representing 48.8 percent, with education, 
most of them are bachelor's degrees, with 71 people, representing 88.8 percent, with the 
status of the users repre-senting 62 international shipping agents, accounting for 77.5 percent 
and representing the num-ber of domestic shipping agents. 18 people, accounting for 22.5 
percent. Results of opinions about service quality and customer satisfaction results. Overall, 
the results of the opinion level were at a high level. When considering each aspect, it was 
found that the customers were satis-fied with the speed of service and the operational safety 
at a moderate level. 

 The results of hypothesis testing showed that Quality of Service, tangibles, reli-ability, assurance 
and empathy affect customer satisfaction but the responsive it does not affect customer satisfaction. 

Keywords: customer satisfaction, service quality 
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1. บทนำ 

 ในภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งยังมีท่าเรือ
น้ำลึกหลักที่สำคัญในการขนส่งสินค้าท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือแหลม
ฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือเอกชนอ่ืน ๆ เป็นต้น แต่ท่าเรือที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ขนาด 
6,340 ไร่ ที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย  เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพื ้นที่
สนับสนุน (Supporting Areas) สำหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่องอย่างเพียงพอ 
ท่าเรือแหลมฉบังมีการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนถ่ายและยก
ขนสินค้า คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าอันตราย สถานที่กระจายสินค้า ระบบถนนและรางรถไฟที่มี
โครงข่ายเชื ่อมโยงไปยังจุดต่าง ๆ ทั ่วประเทศ ซึ ่งเป็นการให้บริการแบบ 7 วันต่อสัปดาห์ และ               
24 ชั่วโมงต่อวัน ท่าเรือแหลมฉบังมีท่าประกอบการทั้งหมด 4 ชุด คือ ท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C 
และชุด D โดยประกอบด้วยท่าเทียบเรือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเทียบ
เรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ท่าเทียบเรือโดยสาร ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือ
ชายฝั่งและท่าอู่ต่อและซ่อมเรือ ซึ่งในแต่ละวันมีเรือเข้าเทียบท่า เลื่อน และออกจากท่าเทียบเรือตลอด 
24 ชั่วโมง ตามระเบียบการนำเรือต่างประเทศเข้าเทียบท่าและออกจากเทียบ ประกาศว่า เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและปลอดภัยในการนำเรือเข้าเทียบ จะต้องจัดให้มีนายท่าประจำแต่ละท่าอย่างน้อย                 
1 คน พร้อมทั้งจัดให้มีคนผูกเชือก และคนปลอดเชือกที่มีสมรรถภาพและจำนวนคนเพียงพอแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสอดส่องดูแล รับผิดชอบความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่เรือที่จะเข้า
เทียบและออกจากเทียบ ท่าเรือแหลมฉบังจึงจำเป็นต้องจัดให้มีการให้บริการรับ-ปล่อยเรือ โดยจ้าง
เหมาบริษัทเอกชนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อกำหนดของท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้ให้บริการรับ-ปล่อย
เรือ และจ่ายน้ำประปาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่เรือสินค้าเข้าเทียบท่า เลื่อนและออกจากท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละขั้นตอนจึงต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ตลอดจนความ
ละเอียดในการปฏิบัติงานให้สามารถสร้างมาตรฐานคุณภาพเพ่ือเป็นหลักประกันความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ การบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดีนั้น  ถือเป็นหัวใจสำคัญใน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ ก่อให้เกิดกำไรในธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรับ-ปล่อยเรือจากผู้ใช้บริการ
ของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาคุณภาพในการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยวัดจาก
คุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือของบริษัทผู้ให้บริการในเขตพ้ืนที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

 2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่
ท่าเรือแหลมฉบัง 

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
 คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับ -ปล่อยเรือในเขตพื้นที่
ท่าเรือแหลมฉบัง 

 3.1 คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 3.2 คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช ื ่อถือไว ้วางใจส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 3.3 คุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองผู ้ร ับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 3.4 คุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นใจแก่ผู้รับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 3.5 คุณภาพการให้บริการ การรู ้จักและเข้าใจผู ้รับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขต
พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย บทความทางวิชาการ แนวความคิดทฤษฎีและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

 4.1 ความหมายของการบริการ จากนิยามและความหมายที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม     
จึงสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการให้บรรลุผลสำเร็จ โดยยึดหลักว่าต้องสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นธรรม
ตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

 4.2 ความหมายของคุณภาพการบริการ จากนิยามและความหมายที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม จึงสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
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ของผู ้ร ับบริการ โดยใช้แบบวัดคุณภาพของการบริการของพาราสุรามาน และคณะ ที่มีช ื ่อว่า 
SERVQUAL (Service Quality) ได ้แก่ ล ักษณะทางกายภาพ (Tangibles) การตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) การให้ความ
เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assur-ance)  การรู้จักและเข้าใจ (Empathy) การเสนอคุณภาพการให้บริการ
ที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ ซึ่งผู้รับบริการจะรู้สึกพอใจถ้าได้รับสิ่งที่
ต้องการ 

 4.3 ความหมายของความพึงพอใจ จากนิยามและความหมายที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
จึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทางบวกที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับบริการ           
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการหรือทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการให้บริการนั้น ๆ โดยความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ พิจารณาจาก
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) การให้บริการอย่าง
ทันเวลา (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Ser-vice) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service)  

5. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขต
พื ้นที ่ท ่าเร ือแหลมฉบัง  เป ็นการศึกษาว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) ซึ ่งจะใช้
แบบสอบถามที่ได้จัดทำขึ้นในกลุ่มตัวแทนสายการเดินเรือทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ         
ที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 96 บริษัท และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือสรุปผลการวิจัย 
ซึ่งได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้  ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ได้แก่ คุณภาพการให้บริการรับ-ปล่อยเรือของ บริษัท วีเอชพี มารีน เซอร์วิส จำกัด ตามแนวคิด
คุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ, ด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ, ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ, ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านการรู้จัก
และเข้าใจผู้รับบริการ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 

 

 

 

 



 
 442  การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี    

 สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 

ตัวแปรต้น (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากวิธีการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ซึ่งจากข้อมูลประชากรผู้ใช้บริการ 96 ราย จึงนำไปเปรียบเทียบเพ่ือ
หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเปรียบเทียบตารางและจะทำการเก็บข้อมูลตัวอย่างจำนวน 80 ราย 
กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 คือที่ระดับ
ความเชื ่อมั ่น 95%  ด้วยใช้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) ใช้
แบบสอบถาม (Ques-tionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั ้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.960 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มา
ทำการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (SPSS) โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (De-scriptive Method) ตัวอย่างสถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติพื้นฐานแบบร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต ่เดือนกันยายน จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
คุณภาพการให้บริการงานรับ-
ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง 

คุณภาพการให้บริการรับ-ปล่อยเรือ 
-  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
-.ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 
- ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
- ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 
-.ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 
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6. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 6.1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบั งที ่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 80 ราย ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ โดยพบว่า  ผู้ใช้บริการเพศชายมีปริมาณมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย 
จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 และเป็น เพศหญิง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ30 - 39 ปี มีจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา 
คือ อายุ 40 - 49 ปี มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 อายุ 50 ปีขึ้นไป มีจำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.3 และ อายุ 20 - 29 ปี มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามลำดับ                
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจำนวน 71 คน คิดเป็น ร้อยละ 88.8 ระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำดับ และสถานภาพของผู้มาใช้บริการเป็นตัวแทนสายการเดินเรือ
ภายในประเทศ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และเป็นตัวแทนสายการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 

 6.2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

ตารางที่ 6.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของคุณภาพการ
ให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยภาพรวม 

ตัวแปร X ̅ S.D. แปลความหมาย 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.61 0.472 เห็นด้วยมาก 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 3.62 0.434 เห็นด้วยมาก 

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 3.64 0.470 เห็นด้วยมาก 

ด้านการให้ความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ 3.65 0.475 เห็นด้วยมาก 

ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 3.38 0.504 เห็นด้วยปานกลาง 

รวม 3.58 0.403 เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางที ่ 6.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของบริษัท วเีอชพี               
มารีน เซอร์วิส จำกัด (งานรับ-ปล่อยเรือ) ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเห็นดว้ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และค่า S.D. เท่ากับ 0.403 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปจัจัย
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ด้วย มากเป็นลำดับแรก ได้แก ่ปัจจัยด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 รองลงมา ได้แก ่ด้านการตอบสนองต่อผู้รบับริการ มีค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ มีค่าเฉลีย่ 3.62 ด้านความเป็นรปูธรรมของการบริการ มีค่าเฉลีย่ 3.61 และด้านการรู้จักและเข้าใจ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.38 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย มากเป็นลำดับแรกในเรื่องการแสดงธงสัญลักษณ์หรือ
ไฟสัญญาณอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.86 รองลงมา ได้แก่ เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี ่ย 3.80 เรื ่องอุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) มีจำนวนเพียงพอ มีค่าเฉลี ่ย 3.66                      
เรื่องพนักงานเพียงพอในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.40 และ
เรื่องพนักงานสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.32 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย มากเป็นลำดับแรกในเรื่องพนักงานให้บริการได้อย่างถูกต้อง 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.87 รองลงมา ได้แก่ เรื่องพนักงานสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 
3.72 เรื่องระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.63 เรื่องการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน                
มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.55 และเรื่องพนักงานมาปฏิบัติงานตรงตามเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.34 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย มากเป็นลำดับแรกในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์มีสภาพ
พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย มีค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมา ได้แก ่พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
มีค่าเฉลี่ย 3.74 เรื่องความพร้อมของการประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีค่าเฉลี่ย 3.72 เรื่องพนักงานมี
ความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.65 เรื่องพนักงานให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.52 
และเรื่องความสะดวกในการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย มากเป็นลำดับแรกในเรื่องพนักงานมีทักษะ ความรู้และ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.80 รองลงมา ได้แก่ มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภยัที่ดี 
มีค่าเฉลี่ย 3.57 และเรื่องพนักงานเน้นการให้บริการอย่างปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.56 และ ตามลำดับ 
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 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย มากเป็นลำดับแรกในเรื่องพนักงาน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3.56 รองลงมา ได้แก ่เรื่องความสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.37 และเรื่องพนักงาน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนที่สำคัญได้ดี มีค่าเฉลี่ย 3.22 ตามลำดับ 

 6.3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท วี
เอชพี มารีน เซอร์วิส จำกัด (งานรับ-ปล่อยเรือ) ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง  

ตารางที่ 6.3  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานรับ-ปล่อย
เรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

 จากตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และค่า 
S.D. เท่ากับ 0.527 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมากเป็นลำดับแรกใน
เรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการรับปล่อยเรือที่ถูกต้องของพนักงานให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.78 
รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันมีค่าเฉลี่ย 
3.70 เรื่องความพึงพอใจจำนวนพนักงานที่ให้บริการในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.45 มีความพึงพอใจต่อความ
รวดเร็วในการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 3.40 และผู้ตอบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องความพึงพอใจ
ต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.31 

 

ตัวแปร X ̅ S.D. แปลความหมาย 

ท่านมีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการให้บริการ 3.40 0.704 เห็นด้วยปานกลาง 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของพนักงานในการ
ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน 

3.70 0.582 เห็นด้วยมาก 

ท่านมีความพึงพอใจต่อจำนวนพนักงานท่ีให้บริการในแต่ละ
ครั้ง 

3.45 0.727 เห็นด้วยมาก 

ท่านมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3.31 0.667 เห็นด้วยปานกลาง 

ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการรับปล่อยเรือที่ถูกต้อง 3.78 0.544 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.53 0.527 เห็นด้วยมาก 
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 6.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า คุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้
ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานรับ-ปล่อยเรือในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  (Mul-tiple 
Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ตารางที่  6.4 ผลการวิเคราะห์ค่าส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรพยากรณ์  และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

X1 X2 X3 X4 X5 Y 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) 1      
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (X2) 0.740 1     
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (X3) 0.699 0.869 1    
ด้านการให้ความเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ (X4) 0.565 0.758 0.774 1   
ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (X5) 0.491 0.606 0.650 0.562 1  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Y) 0.765 0.840 0.782 0.739 0.688 1 

 จากตารางที่ 6.4 พบว่า คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปรอิสระ (คุณภาพการให้บริการ) 

ตารางที่ 6.5 การวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
รับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย (b) t Sig 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 0.336 3.910 0.000* 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 0.459 3.278 0.002* 

ด้านการตอบสนองต่อผูร้ับบริการ -0.076 -0.585 0.560 

   (ตารางมีต่อ) 
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ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผูร้ับบรกิาร 0.218 2.336 0.022* 

ด้านการรูจ้ักและเข้าใจผูร้ับบริการ 0.255 3.601 0.001* 

ค่าคงที ่ -0.730 -0.300 0.004 

R = 0.899, R² = 0.808, SEE = 0.238, F = 62.322, Sig = 0.000, *p<0.05   

 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสามารถ 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที ่4.6 

 ตารางที่ 6.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่
ท่าเรือแหลมฉบัง 

ยอมรับสมมติฐาน 

2. คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง 

ยอมรับสมมติฐาน 

3. คุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองผู้รับบริการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4. คุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่
ท่าเรือแหลมฉบัง 

ยอมรับสมมติฐาน 

5. คุณภาพการให้บริการ การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

ยอมรับสมมติฐาน 
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7. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือในเขตพื้นที่
ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้วิจัยได้นำผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง           
โดยสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 สมมติฐานที ่1 คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพ
การให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ในความเป็นรูปธรรมของการบริการนั้นผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นและสัมผัสได้โดยตรง 
อาจกล่าวได้ว่า ในการปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องมีเพียงพอ พนักงานต้องมีการแสดงธงสัญลักษณ์
หรือไฟสัญญาณอย่างชัดเจน สถานที่ปฏิบัติงานมีความเรียบร้อยเป็นระเบียบ เพื่อที่จะให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องให้ความสำคัญต่อ
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  

 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) กล่าวไว้ว่า การให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับ
ลูกค้า งานบริการที่มอบให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่
ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับการบริการ ดังนั้นการให้บริการของพนักงานที่ให้บริการได้อย่างถูกต้อง มา
ปฏิบัติงานตรงตามเวลา และมีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ  

 สมมติฐานที ่3 คุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชบดี กิตติมหาโชค (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 

 สมมติฐานที่ 4 คุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
คุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ              
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 
หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่พนักงานมีทักษะ ความรู้และ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นมีความปลอดภัย จึงทำให้ผู้รับบริการ
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เกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจในการบริการ แต่ในการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ให้บริการนั้น ยังไม่มีจัดทำ
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยที่เป็นหลักสากลอย่างชัดเจน ในส่วนนี้จำเป็นต้องมีการประชุมหารือเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญยฤทธิ์ สุริยวงศ ์(2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ
นำเรือเข้าเทียบท่าเรือไออาร์พีซีระยองในทัศนะของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมาก คือ การบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสนา 
แพทยานนท์ (2545) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา 
ท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า ผู้ใช้บริการด้านเรือจะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ การเทียบท่าและออก
จากท่า เป็นต้น  

 สมมติฐานที่ 5 คุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพ
การให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง พนักงานให้บริการด้วยความเอาใจใส่ สามารถให้บริการตาม
ความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้  

 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือ 
ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการให้บริการที่ถูกต้องของพนักงาน
ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ พึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
และมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพื้นที่
ท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการส่งผลต่อความพึง
พอใจลูกค้าในระดับมาก เพราะในงานบริการรับ-ปล่อยเรือ พนักงานจะต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่
เฉพาะเจาะจง และผ่านการฝึกอบรมตามประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ความปลอดภัย
ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในเรื่องมาตรฐานด้านต่าง ๆ  ที่เป็นมาตรฐานหลักสากลกเ็ป็นสิ่ง
สำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทผู้ให้บริการควรดำเนินการจัดการให้
มีมาตรฐานรับรองโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการบริหารงานตามระบบการบริหารงาน ISO หรือด้านชี
วอนามัยและความปลอดภัย OHSA 18001 

 ปัจจัยที่สอง คือ คุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทผู้ให้บริการควรให้ความสำคัญกับเรื่อง
การให้ความช่วยเหลือลูกค้า ฉะนั้นพนักงานจะต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดและเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สายการเดินเรือระหว่าง
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ประเทศ พนักงานควรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รบัการ
ยอมรับสากล เพื่อความสะดวกในการประสานงานขณะปฏิบัติงาน ฉะนั้นบริษัทผู้ให้บริการควรจัดฝึกอบรม
เพ่ิมทักษะ ความรู้ด้านภาษาและจัดทดสอบเพ่ือประเมินผลด้วย 

 ปัจจัยที่สาม คือ คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้น บริษัทควรให้ความสำคัญกับเรื่องความ
ถูกต้อง และเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน เพราะยิ่งใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานนานก็ยิ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้ 
รวมไปถึงการมาปฏิบัติงานตรงตามเวลา ที่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ในกรณีที่เรือเข้าเทียบท่า
พร้อมกัน ทำให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานไม่ทัน บริษัทควรจัดชุดสำรองเตรียมพร้อมอย่างน้อย 1 ชุด 
เพื่อออกปฏิบัติงานแทน และในการทำสัญญาฉบับต่อไป ควรระบุขอเพิ่มจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การให้บริการที่มีความปลอดภัย และตรงต่อเวลาจึงถือได้ว่าเป็นการให้บริการได้อย่าง
มีคุณภาพ นอกจากนี้ ควรพัฒนาการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำเรื่องขออนุญาต
ติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุในคลื่นความถี่ท่ีใช้งาน และขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารจากสำนักงานกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

 ปัจจัยที่สี่ คือ คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงาน เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน 
ต้องมีข้อบังคับในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและบทลงโทษที่รุนแรง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น อาจมี
การหักค่าแรงเมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้น หรือไม่ต่อสัญญาในงวดถัดไป 

 ปัจจัยที่ห้า คือ คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือผู้ใช้บริการจะได้เข้าใจและทราบข้อมูลความ
พร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการถึงความเพียงพอของพนักงานและเครื่องมืออุปกรณ์ และปรับปรุงใน
เรื่องความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 เมื่อได้วิเคราะห์ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ
การให้บริการงานรับ-ปล่อยเรือ ในเขตพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือให้การศึกษาครอบคลุมมากขึ้นและให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้สนใจในงานวิจัยต่อไปจึงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

 1. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก โดยจัดให้มีการประชุมหรือร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหา โดยศึกษา
เชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจนยิ่งขึ้น 



เพ็ญพิชชา  ชาญวุฒิธรรม 
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 2. ควรศึกษาคุณภาพของบริษัทให้บริการ และพนักงานโดยตรง โดยเจาะลึกกับความคิดเห็นของ
พนักงาน เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจในการให้บริการของพนักงานที่ก็ส่งผลที่ดีต่อ
คุณภาพการให้บริการ 

 3. ควรศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอื่นของบริษัทให้บริการ เพื่อรับทราบถึง
คุณภาพการให้บริการ และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
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ตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการของธุรกิจ Start up ไทย 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วัตถุประสงค์การศึกษา

เพ่ือศึกษาโครงสร้างผู้ประกอบการธุรกิจStartup ศึกษาตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทย และศึกษา
ความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของโครงสร้างธุรกิจ
Startupไทย สามารถจำแนกได้ 10 ประเภท ได้แก่ ธ ุรกิจ Start up ด้านอาหาร, ด้านโลจิสติกส์ ,                   
ด้านการเงิน, ด้านการท่องเที ่ยว, ด้านประกันภัย, ด้านสุขภาพ, ด้านการศึกษา, ด้านการเกษตร,                           
ด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านการก่อสร้าง โดยบริษัทในทุกด้านนจะมีทุนจดทะเบียนอยู ่ในช่วง 
1,000,000 บาท-300,000,000,บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 2-10 ปี ผลการศึกษา
พบว่าในส่วนของการจัดการของธุรกิจ Startup ไทยพบว่ามีการจัดการที่ดีในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่                
การกำหนดวิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นไปในเรื่องการให้บริการให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและจะมี
พันธกิจที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการให้บริการ มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเน้นประโยชน์แก่ผู้บริโภค                
มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มอบหมายงานตามความสามารถของบุคคลและจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของความประสบ
ความสำเร็จและล้มเหลวงพบว่าบริษัทจะต้องมีความต่อเนื่องการดำเนิน มีสินค้าหรือบริการเชิงนวัตกรรม
ที่อยู่ในรูปของดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้และจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเคยรับเงินทุนสนับจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน มีอัตราการเติบโตสูงมากกว่า 
100% ในช่วง 1-3 ปีแรกและมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่า 50% ในปีถัดๆไปและสินค้าหรือบริการ
จะต้องเป็นที่น่าพอใจแก่ลูกค้าเกิดการใช้บริการซ้ำและบอกต่อ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือรัฐบาลควร
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จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตังศูนย์บ่มเพาะธุรกิจให้ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทยเนื่องด้วย
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมีจำนวนไม่มากนักทำให้ผู ้ประกอบการ Startup บางส่วนไม่ได้การสนับสนุนและ
ผู้ประกอบการควรทำการศึกษาวิธีการจัดการองค์กรและปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดให้สอดคล้องกับตัว
แบบการจัดการที่ประสบความสำเร็จ และในส่วนสุดท้ายผู้ประกอบการควรสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 

คำสำคัญ: ธุรกิจ Startup , ตัวแบบความสำเร็จ, การจัดการ 

Abstract 

 This research is qualitative research. The objectives of the study are to study the 
structure of startup entrepreneurs Study the model of Thai startup business management and 
study the success and failure of Thai startup businesses. They can be classified into 10 
categories: food start-ups, logistics, finance, tourism, insurance, health, education, agriculture, 
real estate. And construction The companies in all aspects will have registered capital in the 
range of 1,000,000 baht - 300,000,000, baht. And the service has been opened in the period of 
2-10 years. The study found that in the management of Thai startup businesses, it was found 
that there was good management in all components. Since the vision will be focused on 
providing services to the general public with easy access and will have a commitment to be a 
service leader. Strategies have been established to highlight the benefits to consumers. Work 
together as a team Assign tasks based on individual capabilities and performance will be 
assessed and employee morale will be given. The results of the study showed that on the 
part of success and failure, it was found that the company had to be continually operating. 
There are innovative products or services in the form of digital platforms with the application 
of modern technology and will need to continuously increase incomes It is also used to receive 
funding from government or private agencies. It has a high growth rate of more than 100% in 
the first 1-3 years and a growth rate of more than 50% in the following years and the product 
or service must be satisfactory to the customer, reusing the service and telling per An additional 
suggestion is that the government should set aside a budget to set up business incubators to 
cover each region throughout Thailand, as the number of business incubators is limited and 
some startups are unable to support and entrepreneurs should. Study how to manage an 
organization and adjust the process to align it with a successful management model. And in 
the last part, entrepreneurs should create innovative products that incorporate modern 
technology. 

Keywords: Startup business, success model, failure model.  
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถรังสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันมี
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งในด้าน
กิจวัตรประจำวัน การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ ผู ้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆธุรกิจที่ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ทางด้าน การท่องเที่ยว ,การศึกษา, การขนส่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องใกล้ตัวการ
ดำเนินธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้อง
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, หุ่นยนต์, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ และอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ ถึงอย่างไรก็ตามการใช้เพียงแค่เทคโนโลยีนั้นไม่เพียงพอ
จะต้องอาศัยการกำหนดวิสัยทัศน์ของผู้นำในองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จซึ่ง
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จโดยมากมักจะมีจุดเริ่มต้นจากการทำธุรกิจ Startup มาก่อน   

 ธุรกิจ Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันซึ่งการทำธุรกิจ Startup 
คือ การที่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยใช้  
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทน
เพิ่มผู้ใช้งาน และสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้น ธุรกิจ Startup มีจุดเริ่มต้นที่ 
ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีและแหล่ง
รวมตัวของบริษัทด้านไอทีชั้นนำต่างๆของโลกมากมายทั้งผู้ที่สนใจเปิดบริษัทใหม่ นักลงทุน จะรวมตัว
กันอยู ่ที ่นี่ โดยตัวอย่างบริษัทด้านไอทีชื ่อดังหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจอยู ่ที ่ซิลิคอนแวลลีย์ได้แก่  
Facebook, Instagram, Amazon หรือแม้กระทั้ง Twitter ก็เริ ่มต้นจากการเป็น Startup มาก่อน 
ปัจจุบันนักลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจ Startup มากขึ้น เพราะ Startup มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้
แบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการทำธุรกิจแบบในอดีตที่ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนจำนวนมากในการ
ขยายธุรกิจให้เติบโต ในประเทศไทยมีกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่
หลายองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอีกทั้ง
ยังมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันถึงอย่างไรก็ตามธุรกิจ  
Startup ในประเทศไทยเมื่อเทียบสัดส่วนการประสบความสำเร็จกลับพบว่า   มีอัตราการประสบ
ความสำเร็จอยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยจากผลสำรวจ Startup ในไทยจะประสบ
ความสำเร็จเพียง 1% ในขณะที่ ธุรกิจ Startup ต่างประเทศจะมีอัตราการประสบความสำเร็จถึง 
10% ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจแบบ Startup ให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบ
กันไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับผู้อ่ืนอาจเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาของคนจำนวนมากซึ่ง
มักมีความน่าสนใจในตัวอยู่เสมอ การมองหาวิธีแก้ปัญหาถึงแม้ว่าปัญหานั้นจะเป็นเพียงปัญหาเพียง
เล็กน้อยก็ตาม อีกทั้งยังต้องอาศัยความเพียรพยายามอดทนในการดำเนินธุรกิจเมื่อประสบปัญหาใน          
ด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้ทุกศาสตร์ทุกองค์ท้ังความรู้เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจดำเนินอยู่ได้ถึงแม้ที่สุดแล้วไอเดีย 
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ที่คิดอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดไว้ก็ตามและจำเป็นจะต้องยอมรับความคิดต่างข้อบกพร่องเพ่ือ
ปรับปรุงหรือมองหาไอเดียใหม่ๆ จนกว่าค้นเจอไอเดียที่ดีที่สุด ผลิตออกมาเพ่ือให้ตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งาน
และเป็นที่น่าจับตามองแก่นักลงทุน  

 Startup ในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายด้านโดยแต่ละด้านจะมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และสินค้าออกมาจำหน่ายและเผยแพร่ มีรูปแบบการบริหารงานและการจัดการกำลังคน การกำหนด
โครงสร้างของบริษัทเป็นของตนเอง อีกท้ังยังมีการกำหนดวิสัยทัศน ์แผนงานและนโยบายให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจย่อมประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นเรื่อง
ปกติ ซึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินธุรกิจ Startup มีตัวชี้วัดที่หลากหลาย
แตกต่างกันและยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างแน่ชัด หากมีการศึกษาให้ทราบถึงตัวแบบความสำเร็จและ
ล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทยที่ชัดเจนอันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจใน
รูปแบบ Startup ในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างผู้ประกอบ Startup ไทย 
 2.2 เพ่ือศึกษาตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทย 
 2.3 เพ่ือศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทย10 ประกอบด้วย 
ธุรกิจด้านอาหาร ด้านโลจิสติกส์ ด้านการเงิน ด้านการท่องเที ่ยว ด้านประกันภัย ด้านสุขภาพ           
ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านการก่อสร้าง โดยวิเคราะห์เนื้อหาและ
ทำการศึกษา ในส่วนของ ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบ Startup ไทย ประกอบด้วย ประเภทธุรกิจ, แหล่ง
จดทะเบียน, ขนาดเงินทุนจดทะเบียนและอายุของกิจการ ,ตัวแบบการจัดการภายนอกองค์การ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม , วิสัยทัศน์/พันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการและการจัดการเครือข่ายและพันธมิตรและ ตัวแบบการ
จัดการภายใน ประกอบด้วยโครงสร้างทีมงาน/บุคลากร, ผลิตภัณฑ์และบริการ, การจัดการและ
ส่งเสริมตลาด, แหล่งเงินทุนและการบริหารเงิน , การมอบหมายงานและสร้างขวัญแรงจูงใจ ,                    
การสื่อสารและประสานงานภายใน , การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การติดตามและการควบคุมงาน ,             
การประเมินผลการดำเนินงานและในส่วนความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ  Startup ไทย
ประกอบด้วย นวัตกรรม, รายได้, อัตราเติบโต, ความต่อเนื่องการดำเนินกิจการ, อุปสรรคในการ
ดำเนินกิจการ, ความพอใจของลูกค้าการศึกษาตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ 
Startup ไทยจะดำเนินการศึกษาในเขตพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้นโดย มีระยะเวลาในการศึกษา 
ตั้งแต ่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 



ภวรัญชน์ บุญรอด 
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4. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 โครงการวิจัยตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการของธุรกิจ Start up ไทยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร , 
บทความ , บทสัมภาษณ์และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ของธุรกิจ Startup 10 ประเภท ตามขอบเขต
การศึกษา ประกอบด้วยผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้ง หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ธุรกิจ Start 
up ไทย ในแต่ล่ะประเภท ทั้งหมด 10 ประเภท ซึ่งในแต่ล่ะประเภท จะมีด้วยกัน 3 ธุรกิจ ทั้งหมด 30 
ท่าน เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ การจัดการภายนอกองค์กร การจัดการ
ภายในองค์กร และ ตัวชี้วัดของความสำเร็จและล้มเหลว โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก การที่เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และผ่านการระดมทุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชน จาก
โครงการต่างๆที่จัดขึ้นภายในประเทศสำหรับเครื่องมือการวิจัยในการสัมภาษณ์เชิงลึก  ตัวผู้วิจัยได้
ศึกษาจาก แนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาข้อคำถามเชิงลึก แบบปลายเปิด 
นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับแก้ได้รับความเห็นชอบ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ บทความ เอกสารและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
จากนั้นทำการสรุปความในแต่ละประเด็นสำคัญเพื่อรู้ถึงความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการของ
ธุรกิจ Start up ไทย ด้วยวิธีการจำแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการ
นำข้อมูลที ่ได้มาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการศึกษา จากนั้น
วิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ออกให้
เห็นเป็นส่วนๆ คือการวิเคราะห์ตัวแบบการจัดการภายนอกและภายในองค์การและวิเคราะห์สาเหตุ
และผล (Cause and Effect  Analysis) เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากเหตุไปหาผล
ว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น ได้นำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง  

5. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย 

 Startup หมายถึงธุรกิจเกิดใหม่ที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลหรือกลุ่มคนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนด้วยแนวคิดที่แตกต่างไม่เหมือนใครสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความต้องการใหม่เป็น
สำคัญสามารถทำซ้ำและขยายตัวได้ง่ายเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นโดย
ปกติมีอายุหรือระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 3 - 7 ปีก่อนที่จะออกจากธุรกิจ (เหมือนเผ่า
พงษ์, การจัดการธุรกิจ MICE, 2563) ทั้งนี้สิ ่งแรกที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจแบบ Startup 
จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการ 

 การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดีในธุรกิจ Startup เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรกใน
การจัดตั้ง Startup โดยวิสัยทัศน์ (สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ , 2554) หมายถึง
การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กร และกำหนดจุดหมายปลายทางที่ เชื ่อมโยงกับ
ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการต้องชัดเจน 
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 พันธกิจ (Mission) (เหมือนเผ่าพงษ์, การกําหนดทิศทางขององค์กรธุรกิจ , 2561) หมายถึง 
ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์การ ที่จะดำเนินการในระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการ 
ดําเนินงาน ขององค์การหรือบริษัทก็ได้ ดังนั้นพนัธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์การคืออะไร อะไรคือ
สิ่งที่องค์การต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์การกําลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 นโยบาย (เพชรน้อย, 2555)หมายถึง ความฉลาดและการใช้ดุลยพินิจที่หลักแหลมในทาง
การเมือง ศิลปะแห่งการดำเนินกิจการของบ้านเมือง การดำเนินการที่ฉลาดรอบคอบ แนวทางการ
ดำเนินการของรัฐบาลพรรคการเมือง เป็นต้น 

 แผนยุทธศาสตร์ (ศิริวรรณ, แนวคิด ความสำคัญ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ , 
2563)หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้อง
ถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้
ทำงานร่วมกันหรือจะทำงานร่วมกัน  

 ระบบโครงสร้างแผนงาน (พิสิฏฐศักดิ์, 2557)  (Program Structure) เป็นการจัดระบบการ
วางแผน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยแบ่งแผนออกเป็นส่วนย่อยของ
แผนตามลำดับชั ้น ส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นจะเป็นกรอบกำกับในการจัดกลุ่มงานกลุ ่มกิจกรรมและ
โครงการไว้อย่างเป็นระบบ  

 เมื่อดำเนินขั้นแรกเสร็จแล้วผู้ประกอบธุรกิจ Startup จะต้องมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการ โดยการกำหนดโครงสร้างและสร้างทีมงาน ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้อง
ปรับเปลี ่ยนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการทำงานของบุคลากร ที ่มุ ่งเน้นการเปลี ่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ ลดระดับสายการบังคับบัญชา, ยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ทำงาน ในการ
ปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาได้กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ (Assignment of Responsibility 
and Authority) หรือเป็นการกระจายงานในหน้าที่  (Responsibility) และให้อำนาจในการตัดสินใจ 
(Authority) กายในขอบเขตที่กําหนดให้ผู้ร่วมงานหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ การมอบหมายงาน 
เป็นลักษณะการมอบหมายงานบางส่วนให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเป็น การแบ่งเบาภาระงานของ
ผู้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันเป็นการเพ่ิมภาระผูกพันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (สมบูรณ,์ 2562)  

 โดยการดำเนินงานจะต้องมีการสื่อสารในองค์กรซึ่งเป็นเครื่องสร้างความเข้าใจ  และสร้าง
วัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้น ๆ  เป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้น ๆ ทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยผู้ใช้จะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นการ
ติดต่อระหว่างบุคคลในองค์การ มีลักษณะเป็นเครือข่าย (Network) ซึ่งอาจกระทำได้โดยใช้เครื่องมือ
ในการสื่อความหมายด้วยการพูด การเขียน การใช้สัญลักษณ์ เพ่ือให้ผู้อื่นรับทราบได้ (ชัยยิ้ม, 2558)  
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 เมื ่อได้ร ับมอบหมายแล้วจะต้องมีการติดตามและการควบคุมเป็นเครื ่องมือสำคัญของ
กระบวนการบริหารและกระบวนการวางแผน  ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่
กำหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมทีเกี่ยวเนื่องกัน (นามเดช, 2557)  เมื่อดำเนินการ
ติดตามและควบคุมงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่
หลายรายที่วัดประสิทธิภาพผล ประกอบการโดยใช้การประเมินจากมิติด้านการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู ่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในด้านของ กำไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และผลสัมฤทธิ ์จาก
เป้าหมายทางการเงิน รวมถึงผู้จัดการอาวุโสของธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมต่างก็มีแนวทางใน
การประเมินผล ประกอบการของธุรกิจโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันในมิติ
ทางด้านการเงิน เช่น การเติบโตของผลกำไร มูลค่าทางการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน
ในองค์การ ความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม (Juliana Bonomi Santos, 2555) 

 การทำ Start up สินค้าที่ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะที่เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม (Innovation) 
(ชัยรัตน, 2547) กล่าวคือเป็นการทำสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยมีการการนำแนวคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม ่เพ่ือทำให้เกิดสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้  

 เม ื ่อนำส ินค้าออกสู ่ตลาดผู ้ประกอบการจำเป็นต ้องดำเน ินการ  ส ่งเสร ิมการตลาด 
(Promotion) ซึ่งเป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์  ราคา
และการจำหน่ายที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กับผู้มุ่งหวัง ทั้งในตลาดอุตสาหกรรมและ
ตลาดผู้บริโภคเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจำให้เกิดความเชื่อถือหรือเพื่อสร้างเจตคติ  
การรับรู้ การเรียนรู้ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่กิจการ (modal, 
2553)  

 โดยกระบวนการตั้งแต่ผลิตสินค้าจนถึงการขายเราจะเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นเครือข่าย
ขององค์การและกระบวนการธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้เป็นส่วนประกอบ
ของสินค้าหรือสินค้าที่พร้อมใช้งาน และการกระจายสินค้าที่ผลิตขึ้นมาแล้วไปยังลูกค้า ห่วงโซ่อุปทาน
จะเชื่อมโยงผู้สนับสนุนวัตถุดิบ โรงงานการผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ร้านขายปลีก และลูกค้า เข้ากับ
ห่วงโซ่ของสินค้าและบริการ จากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภค วัตถุดิบ ข่าวสาร และค่าสินค้า จะถูก
ป้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน กลายเป็นข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ สินค้าเริ่มต้นจากการเป็นวัตถุดิบ และ
เดินทางผ่านกระบวนการขนส่งและกระบวนการผลิตจนกระทั่งไปถึงมือลูกค้า  สินค้าที่ถูกส่งคืนจะ
ไหลเวียนในทิศทางตรงกันข้ามจากผู้ซื้อกลับมาท่ีผู้ขาย (พัฒน์โอภา, 2559)  

 ในการดำเนินธุรกิจ Startup สิ่งขาดมิได้เลยคือการจัดหาแหล่งเงินทุนและการบริหารการเงิน
เนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจ  ซึ่งอาจมีเงินทุนหรือ
ทรัพยากร จำกัด และไม่มีหลักประกันเพียงพอต่อการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ผู้ที่จะประกอบธุรกิจ
สตาร์ทอัพจึงจำเป็นต้อง แสวงหาเงินทุนจากนักลงทุน (Investor) (วรพงษ์ดี, 2561)  
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 ในส่วนของอัตราการเติบโต(Growth rate) (GIRARDI, 2559) ได้ทำการสำรวจอัตราการ
เจริญเติบโตของธุรกิจ Start up โดยเฉลี่ยทั่วโลกพบว่าในช่วงปีแรกจะมีอัตราการเจรอญเติบโต 
177.98% ในปีที่สองจะมีอัตราความสำเร็จลดลงมาอยู่ที่  100% และในปีที่ 3 จะมีอัตราความสำเร็จ
ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 71.43% แต่อาจจะลดลงเหลือ 50% ในธุรกิจบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้
อัตราการเจริญเติมโตอาจจะลดลงมากกว่านี้ในปีถัดๆไป บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนิน
ธุรกิจ Startup ส่วนมากมักจะมีอัตราการเจริญเติมโตเหมือนกังเช่นค่าเฉลี่ยใน 3 ปีแรกและจะคงที่
อัตราการเติมนี้ในเชิงบวกเรื่อย ๆ  

 ในส่วนของรายได้ ได้ทำการวิเคราะห์และนำเสนอถึงรายได้ของธุรกิจ Startup ที่ประสบ
ความสำเร็จทั่วโลกพบว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้มักจะมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้นี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลดำเนินงาน (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2554) 

 จากการทบทวนวรรณกรรณข้างต้นสามารถวิเคราะห์ตัวแปรที่เก่ียวข้อง กับตัวแบบความสำเร็จ
และล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทย โดยการจัดการของธุรกิจ Startup เป็นเรื่องสำคัญจะต้อง
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดการธุรกิจ  Startup ไทยนั้น ต้องมีทั้งการจัดการ
ภายในและการจัดการภายนอก ซึ ้งจะส่งผลให้ เกิดความสำเร็จ และความล้มเหลว โดยมีตัวชี้วัด
ความสำเร็จและล้มเหลวคือ นวัตกรรม รายได้ อัตราการเติบโต ความต่อเนื ่องการดำเนินกิจการ 
อุปสรรคในการดำเนินกิจการ และ ความพอใจของลูกค้า และนำมาสร้างเป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
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ภาพที ่1: กรอบแนวคิดตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการของธุรกิจ Start up ไทย 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น การศึกษาตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ 
Startupผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดการจัดการธุรกิจ Startup ไทย พบว่าจำเป็นต้องศึกษาทั้งการ
จัดการภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งการจัดการภายนอกองค์กรนั้นประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม, วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน
และโครงการ และ การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในส่วนของการจัดการภายในองค์กรนั้น 
ประกอบไปด้วย โครงสร้างทีมงาน ,บุคลากร, ผลิตภัณฑ์และบริการ, การจัดการและส่งเสริมการตลาด
, แหล่งเงินทุนและการบริการเงิน , การมอบหมายงานและสร้างขวัญแรงจูงใจ , การสื ่อสารและ
ประสานงานภายใน, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การติดตามและการควบคุมงานและการประเมินผล
การดำเนินงาน ซึ ่งกระบวนการทั ้งหมดนี้ส่งผลให้เกิด ความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ 
Startup ไทยซึ่งมีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จและล้มเหลวประกอบด้วย นวัตกรรม, รายได้, อัตราการเติบโต
, ความต่อเนื่องของการดำเนินกิจการ, อุปสรรคในการดำเนินกิจการและความพอใจของลูกค้า 
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6. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

จากการศึกษาตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทยผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยพิจารณาใน 3 ประเด็นคือ โครงสร้างผู้ประกอบ Startup ไทย ตัวแบบการจัดการธุรกิจ 
Startup ไทย และความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย รายละเอียดดังนี้ 

6.1 โครงสร้างผู้ประกอบการ Startup ไทย 

จากการศึกษาโครงสร้างผู้ประกอบการ Startup ในประเทศไทยการดำเนินธุรกิจ Startup 
เริ่มแรกผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำ ความรู้และข้อเสนอแนะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ(Business 
Incubation Center) (สวทช., 2563) และเมื ่อพร้อมดำเนินในรูปธุรกิจเต็มรูปแบบจะทำการ          
จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถจำแนกธุรกิจ Startup ตาม
ด้านการดำเนินได้ทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ Start up ด้านอาหาร, ด้านโลจิสติกส์, ด้านการเงิน, 
ด้านการท่องเที่ยว, ด้านประกันภัย, ด้านสุขภาพ, ด้านการศึกษา, ด้านการเกษตร, ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
และด้านการก่อสร ้าง สอดคล้องกับนิยาม Start up ของ (Phokachai, 2559) ที ่ ได ้กล่าวว่า
ผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาสร้างธุรกิจให้ เติบโต
อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับข้อกำหนดของภาครัฐภาครัฐ  (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2559)       
ที่ได้ให้นิยามธุรกิจ Startup มีการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดมาสร้างผลิตภัณฑ์และได้ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในสร้างบริการ ซึ่งในแต่ล่ะด้านที่ทำการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านอาหาร เช่น บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด, บริษัท 
อี๊ตแล็บ จำกัดและบริษัท อินดี้ ดิช จำกัด โดยบริษัทในด้านนี้จะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 
บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 2-10 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ เช่น บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด, บริษัท 
อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด และ บริษัท สกู ๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด โดยบริษัทในด้านนี ้จะมีทุน            
จดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 3-6 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านการเงินจะ เช่น บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัดและบริษัท โอมิเซะ จำกัด 
โดยบริษัทในด้านนี้จะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่
ในช่วง 2-10 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
,บริษัท พาฉันเที่ยว จำกัดและบริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด โดยทั้ง 3 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1,000,000 บาท ในขณะที่บริษัท พาฉันเที่ยว 



ภวรัญชน์ บุญรอด 
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จำกัดและบริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 บาท และทำการเปิด
ให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 5-7 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านการประกันภัยเช่น บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก 
จำกัด, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอพแมน จำกัดโดยบริษัทในด้านนี้จะมีทุน
จดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 6-25 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น บริษัท อรินแคร์ จำกัด ,บริษัท 
เมดิซี จำกัด และบริษัท อมรชีวิน จำกัดโดยบริษัทในด้านนี้จะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 
บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 3-4 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านการศึกษ เช่น บริษัท ACE Voxy จำกัด ,บรษิัท 
วอนเดอร์ (บริษัทที่ดำเนินไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่นจำกัดโดยบริษัทในด้านนี้
จะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 3-6 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านการเกษตร เช่น บริษัท ฟาร์มโตะ(ไทยแลนด์) 
จำกัด, บริษัท เก้าไร่ บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัดโดยบริษัทในด้านนี้
จะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 1-5ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น บรษิัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
,บริษัท ซีคสเตอร์ จํากัด และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทในด้านนี้จะมีทุนจดทะเบียน
มากกว่า 1,000,000 บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 4-15 ปี 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Start up เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง เช่น บริษัท วันสต็อกโฮม จำกัด 
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ฟิกซิ จำกัดโดยบริษัทในด้านนี้จะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 
1,000,000 บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 4-11 ปี 

จากการศึกษาโครงสร้างผู ้ประกอบการ Startup ในประเทศไทย โดยสามารถจำแนกธุรกิจ 
Startup ตามด้านการดำเนินธุรกิจได้ทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก ่ธุรกิจ Start up ด้านอาหาร, ด้านโลจิสติกส์, 
ด้านการเงิน, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านประกันภัย, ด้านสุขภาพ, ด้านการศึกษา, ด้านการเกษตร, ด้าน
อสังหาริมทรัพย ์และด้านการก่อสร้าง โดยบริษัทในทุกด้านจะมีทุนจดทะเบียนอยู่ในช่วง1,000,000 บาท 
- 300,000,000,บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 2-10 ปี 

6.2 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทย  

ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทย สามารถจำแนกได้ 2 ส่วนคือการจัดการภายนอก
องค์กรและการจัดการภายในองค์การ โดยการจัดการภายนอกองค์กรประกอบไปด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม, วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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และโครงการและการจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในส่วยของการจัดการภายในองค์กรประกอบไป
ด้วย โครงสร้งทีมงาน / บุคลากร, ผลิตภัณฑ์และบริการ, การจัดการและส่งเสริมตลาด, แหล่งเงินทุน
และการบริหารเงิน, การมอบหมายงานและสร้างขวัญแรงจูงใจ, การสื่อสารและประสานงานภายใน,
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การติดตามและการควบคุมงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน จากผล
การศึกษา ธุรกิจ Startup ทั้ง 30 บริษัท สามารถจำแนกได้ ทั้งหมด 10 ด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.2.1 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านอาหาร 

ธุรกิจ Startup ด้านอาหารเป็นธุรกิจที ่นำเสนอการค้นหาอาหาร สูตรอาหาร 
ร้านอาหาร, การรีวิวร้านอาหารและสั่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ เปิดบริการในลักษณะของดิจิทัล
แพลตฟอร์มรูปแบบเว็บไซต์และแอพฯบนมือถือและยังมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างธุรกิจที่ได้ทำการศึกษาได้แก่ Wongnai, Indy Dish และ Eatlab 
ในส่วนของแหล่งเงินทุน Wongnai ได้รับเงินการระดมทุนจากภาคเอกชนคือกลุ่ม. Recruit Strategic 
Partners, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัดและกลุ่ม BRV Capital Managementในขณะที่ Indy Dish 
ได้ร ับเงินระดมทุนจากโครงการ dtac Accelerate และกลุ ่ม500 TukTuksในส่วนของ Eatlab                   
นั้นได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐภายใต้โครงการ depa Digital Startup Fund เพื่อนำไปพัฒนา
แพลตฟอร์มในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561) 
ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน จะประกอบไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบัน
ต่างๆ โดยธุรกิจด้านอาหารมีวิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นไปในเรื่องการให้บริการด้านอาหารให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และจะมีพันธกิจที่มุ ่งมั ่นในการเป็นผู้นำในด้านแพลตฟอร์มที ่เกี ่ยวกับ
ร้านอาหารและส่งเสริมผู้ผลิตอาหารไทยให้กลายเป็นผู้นำโลก อีกทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
เน้นประโยชน์แก่ผู ้บริโภค ทำงานร่วมกันเป็นทีมและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 

WONGNAI, 
Indy Dish 

พัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการ
ให้มีความสมบูรณ์และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเช่นฐานข้อมูล
ร้านอาหาร, ลูกค้า เป็นต้น 

-มีการขยายสาขาและสร้างความร่วมมือกับ
ธุรกิจ Startup ด้านอื่นๆ  

Eatlab เพ่ิมFeatureเพ่ือรองรับกลุ่มตลาดใหม่ 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในด้านอุปทานของธุรกิจStartupด้านอาหารมีการ
ขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ในอนาคต และในด้านอุปสงค์มีการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
โดยสร้างความร่วมมือไปยังธุรกิจด้านอ่ืนเช่น Wongnai และ Indy Dish ได้เพิ่มบริการส่งอาหาร      
เดลิเวอรี่ ด้วย Line Man เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู ้ใช้บริการด้วยระบบชำระค่าบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
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โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีจำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่กับขนาด
ขององค์กร ตัวอย่างธุรกิจ Wongnai มีพนักงานมากถึง 200-300 คนในขณะที่ Indy Dish และ 
Eatlab มีจำนวนสมาชิกไม่ถึง 100 คน ลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการ
มอบหมายงาน ตามความสามารถของบุคคลและจะมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื ่อทำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้อีกทั้งยัง
นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างในธุรกิจ Wongnai ได้มีการ
ให้โบนัสตามผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นต้น โดยในการทำงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกันผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของ OKR ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่มีกรอบเวลาที่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้ (ร่มโพธิ์, 
2561) การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจStartup ด้านอาหารสมารถจำแนกได้ตามตารางดังนี ้

 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
WONGNAI,  สร้างฐานข้อมูล

ของร้านอาหาร, 
อาหารและการ
รีวิวของผู้ใช้งาน 

การนำข้อมูลไป
ใช้บน
แพลตฟอร์ม 

การจัด 
content ให้มี
ความน่าสนใจ 

การเผยแผ่
แพลตฟอร์มบน
ช่องทางออนไลน์ 

Eatlab , Indy 
Dish 

วัตถุดิบสดในการ
ทำอาหาร 

การแปรรูปจาก
วัตถุดิบให้เป็น
อาหาร 

การบรรจุอาหาร
ลงในภาชนะหีบ
ห่อ 

การจัดส่งสินค้า
ตามคำสั่งซื้อด้วย
บริการเดลิเวอรี่  

ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและบริการตาม
ความเหมาะสมของช่วงเวลาและเทศกาลอีกท้ังยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพ่ือ
นำมาปรับปรุง การให้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและ
บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการตลาดที่ (รัตนสนธิ, 2544) ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริม
การตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ เตือนความจำ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

6.2.2 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านโลจิสติกส์ 

ธุรกิจ Startup ด้านโลจิสติกส์เป็นการบริการด้านการขนส่งสินค้า ตัวอย่างธุรกิจที่ได้
ทำการศึกษาประกอบไปด้วย GIZTIX, SKOOTAR, My Cloud Fulfillment โดยธุรกิจ GIZTIX ได้รับ
เงินจากการระดมทุนจากภาคเอกชนคือกลุ่ม AddVenger by SCG, 500Tuktuk และ บริษัท DTAC 
เพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ในขณะที่ SKOOTAR ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนระดับโลกอย่าง
500Startups, Galaxy Ventures, และ dtac Accelerated ในส่วนของ My Cloud Fulfillment 
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นั้น ได้รับเงินทุนจากภาคเอกชนคือกลุ ่มผู ้ลงทุนได้แก่  ECG-RESEARCH, Gobi Partners, NVest 
Venture และ SCB 10X โดยนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาระบบการจัดการด้านข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561) ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน จะประกอบไปด้วย 
หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีวิสัยทัศน์ที่
ต้องการให้ใช้งานง่าย สามารถทำให้บุคลทั่วไปเข้าถึงได้และมีพันธกิจที่ต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันทัดเทียมกับผู้ประกอบการอื่นๆ และมุ่งที่จะสร้างงานด้านบริการให้ครอบคลุมมากที่สุด อีกทั้ง
ยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์โดยโฟกัสไปที่ปัญหาของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการและ
ข้อมูลได้มากขึ้น เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ในขณะเดียวกันกลุ่มของ
ธุรกิจ Startup โดยมากมีการลงมือทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ต้นทุนการผลิตและให้บริการต่ำและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะมีการกำหนด
แผนงานดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 
GIZTIX, SKOOTAR เพ่ิมเครือข่ายการให้บริการ ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ 
My Cloud 
Fulfillment 

พัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้มีความ
สมบูรณ์ 

พัฒนาโซลูชั่นใหม่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการลูกค้ามากขึ้น 

 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในด้านอุปทานมีการพัฒนาดำเนินการขนส่งสินค้า
และในด้านอุปสงค์อำนวยความสดวกแก่ลูกค้าให้ใช้บริการอย่างง่ายดาย  โดยโครงสร้างทีมงาน / 
บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีจำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ตัวอย่างธุรกิจ My Cloud 
Fulfillment มีพนักงานมากกว่า 180 คนในขณะที่ SKOOTAR มีพนักงานมากถึง 400 คน โดย
ลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการมอบหมายงาน และติดตามผลการดำเนินงาน 
เพ่ือทำการประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับหลักการของ OKR ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่มีกรอบ
เวลาที่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้ (ร่มโพธิ์, 2561) ตัวอย่าง SKOOTAR ได้มีการให้โบนัสตามเวลา
การทำงานโดยในการ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกันผ่านทางช่องทาง ต่างๆการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจ Startup ด้านอาหารสมารถจำแนกได้ตามตารางดังนี ้

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
GIZTIX 
SKOOTAR 

เครือข่ายผู้
ส่งสินค้า 

-การจัดส่งค้า -การแพ็คสินค้า  
-ข้อมูลการจัดส่ง 

บริการเดลิเวอรี่ 

My Cloud Fulfillment ออเดอร์
จากลูกค้า 

สต้อคสินค้า
ออนไลน์ 

ให้ธุรกิจขนส่ง 
เป็นผู้ส่ง 
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ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและบริการ
ตามความเหมาะสมของระยะทางที่ขนส่งอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพ่ือ
นำมาปรับปรุง การให้บริการและการส่งเสริมการขายให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักการการตลาดที่  
(รัตนสนธิ, 2544)ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ เตือนความจำ เพ่ือให้เกิด
การรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

6.2.3 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการเงิน 

ธุรกิจ Startup ด้านการเงินคือธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารเงิน ระบบขั้นตอนการระดมทุน 
ซึ่งครอบคลุมถึงขั้นตอนการดูแล สร้าง และศึกษาเกี่ยวกับเงิน ตัวอย่างธุรกิจที่ได้ทำการศึกษาประกอบ
ไปด้วย Stock Radars, Jitta และ Omise ในส่วนของแหล่งเงินทุน Omise ได้รับเงินจากการระดมทุน
จากภาคเอกชนคือกลุ่ม Golden Gate Ventures, Krungsri Finnovate และ Global Brain ในขณะที่ 
Stock Radars ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนจาก Stock2morrow ในส่วนของ Jitta ได้รับเงิน
จากการระดมทุนจากภาคเอกชนคือกลุ่ม Beacon VC เพ่ือนำไปพัฒนาแพลตฟอร์มในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ด,ี 2561)ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน จะประกอบ
ไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจด้านการเงินมีวิสัยทัศน์
จะมุ่งเน้นไปในเรื่องการให้บริการข้อมูลเพื่อช่วยให้นักลงทุน โดยจะมีพันธกิจที่จะมุ่งเน้นในการสร้าง
เทคโนโลยีให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลที่ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทน
สูงขึ้น ผ่านวิธีการที่เรียบง่าย อีกทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์คือจะสร้างความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีโดยการทำให้เรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 

Stock 
Radars 
Jitta 

พัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงิน
ที่เน้นวิเคราะห์การลงทุน
ให้บริการให้มีความสมบูรณ์ 

 

Omise เพ่ิมช่องทางการชำระเงินให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันและยังมีการ 
ขยายการให้บริการไปยังต่างประเทศ 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในด้านอุปทานมีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
ไปยังธุรกิจด้านอื่นเพื่อขยายธุรกิจและในด้านอุปสงค์เพิ่มช่องทางในการขายเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้งา่ย
ขึ้นโครงสร้างทีมงาน / บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีจำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร 
ตัวอย่างธุรกิจ Jitta จะมีขนาดองค์กรที่เล็กจึงทำให้มีพนักงานไม่ถึง 50 คน โดยลักษณะการทำงาน
เป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างสูงมาก นอกจากนี้มีการติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือ
ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้อีกทั้ง
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ยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยในการทำงานจะมีการสื่อสาร
ภายในทีม ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจต่อกันผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ  ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของ OKR ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนด
ตัววัดผลที่มีกรอบเวลาที่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้ (ร่มโพธิ์, 2561) การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจ Startup ด้านอาหารสมารถจำแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
Stock Radars 
Jitta 

ข้อมูลงบการเงิน
ในตลาด 

คัดกรองหุ้นที่
น่าสนใจ 

การจัด content 
ให้มีความ
น่าสนใจ 

การเผยแผ่
แพลตฟอร์มบน
ช่องทางออนไลน์ 

Omise ฐานข้อมูลร้านค้า เปิดช่องทางการ
ชำระเงิน 

การขออนุญาต
การเข้าถึงการใช้
งาน 

เปิดให้ใช้งานใน
รูปแบบออนไลน์ 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด Omise มีการลดค่าธรรมเนียม ในการใช้
บริการเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลการให้บริการของคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุง         
การให้บริการและการส่งเสริมการขายให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหลักการการตลาดที่  (รัตนสนธิ, 
2544) ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ เตือนความจำ เพื่อให้เกิดการ
รับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

6.2.4 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการท่องเที่ยว 
ธุรกิจStartup ด้านท่องเที่ยวเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจัด การให้บริการ การอำนวย

ความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง  ที่พัก หรือการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยว ตัวอย่าง
ธุรกิจที่ได้ทำการศึกษาประกอบไปด้วย Local alike, TakeMeTour, และ Airportels ในส่วนของ
แหล่งเงินทุน Local alike ได้เงินทุนสนับสนุนจากทั้งนักลงทุนบุคคลจาก Angel Investorและได้
เงินทุนสนับสนุนจากกลุ่ม Venture Capitalอีกท้ังยังได้รับเงินรางวัลจากการประกวดโครงการกระตุ้น
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Booking.com Booster  ในขณะที่ TakeMeTour ได้รับเงินรางวัล
จากการชนะเลิศในงาน Digital Winners Asia ซึ่งเงินที ่ได้จากการลงทุนนั้นได้มีการนำไปพัฒนา
แพลตฟอร์มในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561) 
ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน จะประกอบไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบัน
ต่างๆ โดยธุรกิจด้านท่องเที่ยวมีวิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างชุมชนที่สามารถทำงานได้
อย่างอิสระเพ่ือสร้างรายได้ที่เหมาะสมโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อีกท้ังยัง
มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเน้นการจัดทัวร์ที่ประสานความร่วมมือให้เหล่า ชาวบ้าน ได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบทริปและนำเที่ยวเองภายในแต่ละชุมชนซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้ 



ภวรัญชน์ บุญรอด 
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กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 

Local alike 
TakeMeTour 

พัฒนาโมเดลการท่องเที่ยวแบบ
ไร้พรมแดนฉบับ ‘Local 
Experiences’ 

เป็น One Stop Service ที่นำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้
ท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายมากข้ึน 

Airportels พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
จัดส่งกระเป๋าให้ดีที่สุด 

เพ่ิมการบริการในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
การส่งกระเป๋า 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในด้านอุปทานของธุรกิจ Startup ด้านการ
ท่องเที ่ยวสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังธุรกิจอื ่นเพิ ่มช่องทางในการให้บริการ  ในส่วนของ 
AIRPORTELs สร้างความร่วมมือกับห้างและโรงแรมเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และด้านอุปสงค์
เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามชุมชน ในส่วนของ AIRPORTELs ลูกค้าต้องการความสะดวกสบาย 
โครงสร้างทีมงาน / บุคลากรธุรกิจในกลุ่มนี้มีเครือข่ายขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถระบุจำนวนพนักงานได้
อย่างชัดเจนลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการมอบหมายงาน ตามความสามารถ
ของบุคคลและจะมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความพึง
พอใจของลูกค้า โดยในการทำงานจะมีการจ่ายค่าบริการไปยังชาวบ้านโดยตรงสำหรับธุรกิจ                    
Local alike ,TakeMeTour ส ่วนธ ุรก ิจ AIRPORTELs มีการให ้โบน ัสตามผลการประกอบการ                   
การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดหรือทัศนคติ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อกันผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของ OKR ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ตั ้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่มีกรอบเวลาที ่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้  (ร่มโพธิ์, 2561)                   
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ Startup ด้านอาหารสมารถจำแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
Local alike, 
TakeMeTour 

การจัดหาไกด์นำ
เที่ยว 

การนำเที่ยว รูปแบบการนำ
เทีย่ว 

การพาเที่ยว 

AIRPORTELs สร้างเครือข่าย ขนย้าย การระบุข้อมูล
จัดส่ง 

การขนส่ง 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด Local alike ,TakeMeTour เพ่ิมเครือข่ายการ
บริการไปยังชุมชนใหม่ๆ ในส่วนของ AIRPORTELs มีการร่วมมือกับธุรกิจด้านอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการตลาดที่ (รัตนสนธิ, 2544) ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริม
การตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ เตือนความจำ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
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6.2.5 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการประกันภัย 
ธุรกิจStartupด้านประกันภัยเป็นธุรกิจที่ช่วยการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรับประกันต่อ

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตัวอย่างธุรกิจที่ได้ทำการศึกษาประกอบไป
ด้วย Claim Di, TIP Gateway, AppMan โดยบริษัท Claim Di และ AppMan ในส่วนของแหล่ง
เงินทุน Claim Di ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Dtac AccelerateBatch2 อีกทั้งยังมี กองทุน 
500 สตาร์ทอัพ ที่เป็นนักลงทุนระดับโลก กองทุน 500 ทุเรียน เป็นนักลงทุนระดับเอเชีย และกองทุน 
500 ตุ ๊กตุ ๊ก จากประเทศไทย รวมทั ้งยังมีบริษัท โกลเด้น เกต เวนเจอร์, บริษัท ดั ๊บเบิ ้ล เอ,                      
บริษัท ดีแทค โดยนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาแพลตฟอร์มในการให้บริการให้ดียิ ่งขึ้น                    
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561)ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน จะประกอบไป
ด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหร ับธ ุรก ิจหร ือน ักลงทุนจากสถาบันต่าง  ๆ โดยธ ุรก ิจ Startup                           
ด้านประกันภัยมีวิสัยทัศน์จะมุ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่ งของไทยและจะมีพันธกิจที่มุ่ง
สร้างคุณค่าสูงสุดภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย และนำองค์ความรู้นั้นไปพัฒนา
อุตสาหกรรมประกันภัยในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงเพิ่มการให้บริการภาคประชาชน               
มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน ซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 

Claim Di 
TIP Gateway 
AppMan 

มีการพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน
ประกันภัยให้มีการบริการให้มี
ความสมบูรณ์ 

-ขยายงานด้านการบริการขนส่งเจาะกลุ่มลูกค้า
ที่ไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์ม 
-เร่งสร้าง API หรือชุดคำสั่งในการใช้งาน
โปรแกรมให้กับบริษัทประกันภัยทั้งหมด 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในด้านอุปทานธุรกิจStartup ด้านประกันภัยคือ
สร้างหลักประกันคุ้มครองชีวิตของลูกค้าและในด้านอุปสงค์คือสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงใน
ชีวิต ซึ่งโครงสร้างทีมงาน / บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีจำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่กับขนาดของ
องค์กร ตัวอย่างธุรกิจ Claim Di มีพนักงานประมาณ 180 คน ลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกัน
เป็นทีม มีการมอบหมายงาน ตามความสามารถของบุคคลและจะมีการติดตามผลการดำเนินงาน                
เพ่ือทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้อีก
ทั้งยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างในธุรกิจ Claim Di ได้
มีการให้โบนัสตามผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นต้น โดยในการทำงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกันผ่านทางช่องทางต่างๆซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของ OKR ซึ่งเป็น
เครื ่องมือในการตั ้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่มีกรอบเวลาที ่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้            
(ร่มโพธิ์, 2561) การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจStartup ด้านอาหารสมารถจำแนกได้ตามตาราง
ดังนี้ 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
Claim Di 
TIP Gateway 
AppMan 

การกำหนด
กรมธรรม์ 

กรรมธรรม์ การจัด content 
ให้มีความ
น่าสนใจ 

การเผยแผ่
แพลตฟอร์มบน
ช่องทางออนไลน์ 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจัดกรมธรรม์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการ
เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้นการให้บริการและมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการมากยิ ่งขึ ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการการตลาดที่ (รัตนสนธิ, 2544)ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
เตือนความจำ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจัดกรมธรรม์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการ
เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้นการให้บริการและมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการมากยิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการการตลาดที่ (รัตนสนธิ, 2544) ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
เตือนความจำ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

6.2.6 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านสุขภาพ 
ธุรกิจStartupด้านสุขภาพเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยบุคลากรทาง

การแพทย์ในโรงพยาบาลและจากหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ ครอบคลุมถึงกิจกรรมดูแลสุขภาพ 
ตลอดจนการจัดหาที่พักสำหรับการดูแลสุขภาพ การสังคมสงเคราะห์โดยไม่ต้องใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ รวมถึงการจัดบริการการดูแลรักษา ตัวอย่างธุรกิจที ่ได้ทำการศึกษาประกอบไปด้วย 
Arincare, Remote-Care และ Medisee ในส่วนของแหล่งเงินทุน Arincare มีการระดมทุนจากกลุ่ม
ผู้ก่อตั้ง อีกทั้งยังได้รับเงินทุนจากโครงการ ทรู อินคิวบ์ เพื่อนำไปพัฒนาแพลตฟอร์มในการให้บริการ
ให้ดียิ ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561)ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน                  
จะประกอบไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบันต่าง ๆ โดยธุรกิจด้าน
สุขภาพมีวิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านขายยาและเภสัชชุมชนโดยมีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ และจะมีพันธกิจมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายร้านขายยาและเภสัชชุมชน อีกท้ังยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเน้นให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพได้มากขึ้น ตลอดจนการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการสุขภาพต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้ 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 
-Arincare 
-Remote-Care  
-Medisee 

พัฒนาระบบบริหารร้านขายยาครบวงจร 
ซื้อ ขาย และจัดการคลังสินค้า 

ขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในด้านอุปทานของธุรกิจ Startup ด้านสุขภาพคือ
การเปิดบริการแพลตฟอร์มสำหรับร้านขายยา ด้านอุปสงค์มีความต้องการความสะดวกสบายและมี
สุขภาพที่ดี โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร จะมีลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการมอบหมายงาน 
ตามความสามารถของบุคคลและจะมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื ่อทำการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยจะมีการให้โบนัสตามผลการประกอบการ  โดยในการ
ทำงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกันผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับหลักการของ OKR ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่มีกรอบ
เวลาที่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้ (ร่มโพธิ์, 2561) การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ Startup              
ด้านอาหารสามารถจำแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การแปรรูป การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
-Arincare 
-Remote-Care  
-Medisee 

ฐานข้อมูล
ร้านขายยา 

ซอฟต์แวร์ดูแลการสั่งซื้อ 
เก็บข้อมูล จัดการคลังยา 
และบริการ 

แพลตฟอร์ม
ที่ใช้บริการ
ฟรี 

ใช้งานบนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดคือเปิดให้แพลตฟอร์มที่เป็นระบบร้านขายยา
ใช้งานฟรีไม่มีหมดอายุอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ  เพื่อนำมาปรับปรุง 
การให้บริการ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการตลาดที่  (รัตนสนธิ, 2544) ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาด
เป็นการสร้างแรงจูงใจ เตือนความจำ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

6.2.7 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการศึกษา 

ธุรกิจ Start up ด้านการศึกษาธุรกิจ Start up ด้านศึกษา คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนทั้งในรูปแบบบรรยาย, ปฎิบัติ, สอนสดหรือออนไลน์ ตัวอย่างธุรกิจที่ได้ทำการศึกษา
ประกอบไปด้วย Vonder, Voxy และSkillLane ในส่วนของแหล่งเงินทุน Vonder ได้รับเงินจากการ
ระดมทุนจากภาคเอกชนคือกลุ่ม Venture Capital, SCB 10X และ Angel Investor เพ่ือนำไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและขยายการให้บริการไปต่างประเทศ สร้างชื่อ EdTech ไทยก้าว
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สู่ระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561) ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน          
จะประกอบไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบันต่าง ๆ 

โดยธุรกิจด้านการศึกษามีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นไปในเรื่องของกี่ให้ความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล อีกทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นโรงเรียนออนไลน์สำหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้า 
ให้สามารถเรียน คอร์สออนไลน์คุณภาพ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไรก็ได้ ซึ่งจะมีการ
กำหนดแผนงานดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 
Vonder 
Voxy 
SkillLane 

-พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับการศึกษา  
-พัฒนาแชทบอทเพ่ือการศึกษาที่สอนตาม
ระดับความรู้ 

มีการขยายการสอนไปยังภาค
อ่ืนๆ ในประเทศ 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ในด้านอุปทานของธุรกิจ Startup ด้านการศึกษา 
Voxy ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในด้านอุปสงค์มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะ มีจำนวนสมาชิกไม่ถึง 
100 คน ลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการมอบหมายงานตามความสามารถของบุคคล
และจะมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้
ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้อีกทั ้งยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยในการทำงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกัน                 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของ OKR ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและ
กำหนดตัววัดผลที่มีกรอบเวลาที่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้ (ร่มโพธิ์, 2561) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของธุรกิจ Startup ด้านการศึกษา สามารถจำแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
Vonder 
Voxy 
SkillLane 

ข้อมูลนักเรียน, 
นักศึกษาและ
คนทำงานใน
องค์กร 

นำแชทบอทมา
ปรับใช้กับการ
เรียนรู้ 

การจัด content 
ให้มีความ
น่าสนใจ 

การเผยแผ่
แพลตฟอร์มบน
ช่องทางออนไลน์ 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดจะมีการจัดโปรโมชั่นรายเดือนเพื่อกระตุ้น
ผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุง การให้บริการ
และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการการตลาดที่ (รัตนสนธิ, 2544) ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างแรงจงูใจ 
เตือนความจำ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
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6.2.8 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการเกษตร 

ธุรกิจStartup ด้านการเกษตรจะมีลักษณะเกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรและสาขาอ่ืน ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำ รวมทั้งการผลิตปัจจัยการผลิต
ธุรกิจการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร การแปรรูป การขายปลีก การขายส่ง การเก็บรักษา การขนส่ง
สินค้าไปสู่ผู้บริโภคตัวอย่างธุรกิจที่ได้ทำการศึกษาประกอบไปด้วย FarmTo, Ricultและ Gaorai ในส่วน
ของแหล่งเงินทุน FarmTo ได้เงินทุนสนับสนุนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโครงการ Banpu 
Champions for Change และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) 
และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ Thailand creative & Design Center (TCDC) เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดเว็บไซต์ฟาร์มโตะในรูปแบบ Application เพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง เกษตรกรกับผู้บริโภค ,Gaorai ได้รับ
การสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ Ricult ได้เปิด             
ระดมเงินทุนในช่วง Pre-Series A และได้ร ับความสนใจจาก 2 บริษัทซึ ่งเป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
(Venture Capital) คือ "บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ 
และ "บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด" ธุรกิจในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยานำไปลงทุนเพ่ือขยายตลาดและ
พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่ง
เงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561)ที่ได้กล่าวว่าแหล่งทุน จะประกอบไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจ
หรือนักลงทุนจากสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจด้านการเกษตรมีวิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นให้มีวัฒนธรรมการเกษตร
อันอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการเป็นแพลตฟอร์มที่สร้าง
โอกาสและอนาคตให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนให้เกิดขึ้น
จริงอีกทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำเกษตรด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาพร้อมนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทาง
สร้างรูปแบบธุรกิจ รวมถึงการสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 

แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 

FarmTo 
Ricult 

พัฒนาระบบMarket Place 
เป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภค
และเกษตรกร 

พัฒนาความแม่นยำของ แอพพลิเคชั่นและนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ 

Gaorai พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยในการ
บังคับโดรน 

ขยายแพลตฟอร์มไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 

การจ ัดการเคร ือข ่ ายและพันธม ิตร  ในด ้านอ ุปทานของธ ุ รก ิจ  Start up                        
ด้านการเกษตรมีการให้สินเชื่อในรูปแบบของวัตถุดิบ ให้แก่เกษตรกร และในด้านอุปสงค์มีการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อเกษตรกร โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้      
ในเรื่องของจำนวนพนักงานไม่มีระบุอย่างชัดเจนลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม  
โดยในการทำงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง  ๆซึ่งจะสอดคล้อง
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กับหลักการของ OKR ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่ มีกรอบเวลาที่แน่
ช ัดสามารถประเมินผลได ้  (ร ่มโพธ ิ ์ , 2561)การจัดการห่วงโซ่อ ุปทานของธุรก ิจ  Startup                       
ด้านการเกษตรสามารถจำแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
FarmTo 
Ricult 
Gaorai 

ฐานข้อมูล
เกษตรกร 

นำเทคโนโลยีมา
ช่วยให้เกิดตลาด
สินค้าเกษตร
ออนไลน์ 

การจัด content 
ให้มีความน่าสนใจ 

การเผยแผ่
แพลตฟอร์มบน
ช่องทางออนไลน์ 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจับจองเป็นเจ้าของสินค้าตั้ งแต่            
หน้าฟาร์มแถมในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
เพื่อนำมาปรับปรุง การให้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง  ๆ ให้ลูกค้าทราบถึง
สินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการตลาดที่  (รัตนสนธิ, 2544) ได้กล่าวไว้ 
คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ  เตือนความจำ เพื ่อให้ เกิดการรับรู ้และ                   
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

6.2.9 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจ Startup ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ , ขาย, เช่า 
พัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน โดยมีลักษณะประกอบการจัดสรร
ที ่ด ิน เป็นต้นตัวอย่างธุรกิจที ่ ได้ทำการศึกษาประกอบไปด้วย  Baania, Siri Ventures และ 
Seekster โดยบริษัท Baania และ Seekster ในส่วนของแหล่งเงินทุน Baania ได้รับเงินจากการ
ระดมทุนจากภาคเอกชนคือกลุ่ม.500 TukTuks, กรุงศรี ฟินโนเวต, บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี 
ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดเวนเจอร์ ในเครือเอสซีจี ในขณะที่ Seekster 
ได้รับเงินจากการระดมทุนจากภาคเอกชนคือได้แก่  ดีแทค แอคเซอเลอเรท, Digital Ventures 
และ 500 TukTuks เพื่อพัฒนาระบบทางด้านการบริการและเทคโนโลยีให้เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่การ
เติบโตทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561) ที่ได้กล่าวว่าแหล่ง
ทุน จะประกอบไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบันต่างๆ โดยมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์ในการรุกกลุ่มธุรกิจมากขึ้นซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้  
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กลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูล 

แผนงานปัจจุบัน แผนงานในอนาคต 

Baania 
Siri Ventures 

รวบรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มารวบรวมไว้
ที่เดียว เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ข้อมูลพ้ืนฐานของ
โครงการ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไป
จนถึงการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย 

-ขยายประเภทบริการให้มากขึ้น
เพ่ือขยายบริการไปสู่ตลาด
อสังหาริมทรัพย์รวมถึงการขยาย
ตลาดจากธุรกิจ B2C ไปยังกลุ่ม 
B2B 

Seekster พัฒนาระบบกลางสำหรับบริการด้านความ
สะอาดและการซ่อมแซม 

-มีการขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการ 

การจ ัดการ เคร ือข ่ ายและพ ัน ธม ิตร  ในด ้ านอ ุปทานของธ ุ รก ิจ  Startup                             
ด้านอสังหาริมทรัพย์มีการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ในอนาคต ในด้านอุปสงค์ตั้งเป้าให้มีฐานผู้ใช้งาน 
กว่า 44 ล้านคนในประเทศไทยและมีการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโดยสร้างความร่วมมือ
ไปยังธุรกิจด้านอื่น โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีจำนวนพนักงานขึ้นอยู่กับ
ขนาดขององค์กร ลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในแต่ล่ะทีมทำหน้าที่ของตนเอง และ
จะมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้
ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้ การสื่อสารจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจต่อกันผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของ OKR ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ตั ้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผลที่มีกรอบเวลาที ่แน่ชัดสามารถประเมินผลได้  (ร่มโพธิ์, 2561)                    
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ Startup ด้านอาหารสมารถจำแนกได้ตามตารางดังนี ้

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
Baania 
Siri Ventures 

-ข้อมูลโครงการ 
-ทีดิน  

การซื้อขาย
กรรมสิทธิ์ 

เข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็วผ่านทุก
ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

ใช้งานบนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น 

Seekster , ฐานข้อมูล
ประวัติพนักงาน 

 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและบริการ
ตามความเหมาะสมอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุง การ
ให้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการการตลาดที่ (รัตนสนธิ, 2544)ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้าง
แรงจูงใจ เตือนความจำ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
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6.2.10 ตัวแบบการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการก่อสร้าง 
ธุรกิจ Startup ด้านการก่อสร้างคือธุรกิจที่ดำเนินการเพ่ือประกอบโครงสร้างพ้ืนฐาน

จนก่อขึ้นมาเป็นตัวอาคาร บ้านเรือนหรือระบบสาธารณูปโภค การจัดหาทรัพยากร การบริหารในส่วน
ของงบประมาณและด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของมนุษย์
ตัวอย่างธุรกิจที่ได้ทำการศึกษาประกอบไปด้วย BUILK, ONE STOCK HOME และ Fixzyโดยบริษัท 
ONE STOCK HOME และ Fixzy ในส่วนของแหล่งเงินทุน BUILK ได้รับเงินจากการระดมทุนจาก
ภาคเอกชนคือกลุ่ม Adventures ในขณะที่ One Stock Home ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ 
Digital Venture Accelerator Programรุ ่นแรกกับทาง SCB เพื ่อนำมาขยายกิจการให้ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดแหล่งเงินทุนของ (วรพงษ์ดี, 2561) ที่ได้
กล่าวว่าแหล่งทุน จะประกอบไปด้วย หน่วยงานบ่มเพาะสำหรับธุรกิจหรือนักลงทุนจากสถาบันต่างๆ 
โดยธุรกิจด้านการก่อสร้างมีวิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นตั้งใจที่จะให้วงการก่อสร้างไทยเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วย
เทคโนโลยีและเป็นผู้นําในธุรกิจบริการแอพพลิเคชั่นสื่อกลาง เพ่ืออํานวยความสะดวกและจะมีพันธกิจ
ที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านแพลตฟอร์มและเป็นที่ยอมรับ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ            
อีกทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเน้นรักษาผู้บริโภค โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดี
เยี่ยม ซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานดังนี้ 

การจัดการเครือข่ายและพันธมิตรในด้านอุปทานสร้างความร่วมมือไปยังหน่วยงาน
อื่นๆและในด้านอุปสงค์พัฒนาแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมการทำงานทุกด้าน ลักษณะการทำงานมีการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการมอบหมายงาน ตามความสามารถของบุคคลและจะมีการติดตามผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพตามแผน
ที่วางไว้อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในการทำงานจะ
มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เปิดใจในเรื่องการแชร์ทัศนคติ แชร์ไอเดีย และมีการนำไอเดียที่
คิดขึ้นมาไปทดลองใช้จริง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจStartup ด้านการก่อสร้างสามารถ
จำแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
-BUILK 
-ONE STOCK 
HOME 

ฐานข้อมูล
ลูกค้า 

สั่งซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

มีโปรแกรมฟรีให้
ทดลองใช้ 

ใช้งานบนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น 

Fixzy ผู้รับเหมา เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ช่าง 
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การจัดการเครือข่ายและพันธมิตรในด้านอุปทานสร้างความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานอื่นๆและในด้านอุปสงค์พัฒนาแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมการทำงานทุกด้าน ลักษณะการ
ทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการมอบหมายงาน ตามความสามารถของบุคคลและจะมีการ
ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้
ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยในการทำงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  เปิดใจในเรื่องการแชร์
ทัศนคติ แชร์ไอเดีย และมีการนำไอเดียที่คิดขึ้นมาไปทดลองใช้จริง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจStartup ด้านการก่อสร้างสามารถจำแนกได้ตามตารางดังนี้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของงธุรกิจ 
การจัดหา
วัตถุดิบ 

การผลิต/การ
แปรรูป 

การหีบห่อ 
การจัดส่ง

กระจายสินค้า 
-BUILK 
-ONE STOCK 
HOME 

ฐานข้อมูลลูกค้า สั่งซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

มีโปรแกรมฟรี
ให้ทดลองใช้ 

ใช้งานบนเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น 

Fixzy ผู้รับเหมา เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
ให้แก่ช่าง 

ทั้งนี้ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและบริการ
ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและเทศกาลอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ บริการ เพื่อนำมาปรับปรุง การให้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้
ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการตลาดที่  (รัตนสนธิ, 2544)
ได้กล่าวไว้ คือการส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างแรงจูงใจ เตือนความจำ เพื่อให้เกิดการรับรู้และ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

6.3 ความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย 
ความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทยสามารถระบุความสำเร็จและความล้มเหลวจากตัว
แปร นวัตกรรม, รายได้, อัตรารเติบโต, ความต่อเนื่องการดำเนินกิจการและความพอใจของลูกค้า 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวแปร ความสำเร็จ/ความล้มเหลว 

นวัตกรรม 
- ผลิตภัณฑ์และบริการ 
- แพลตฟอร์มดิจิทัล 
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ AI, BigData 

รายได้ 
- รายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
- ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชล 

อัตรารเติบโต - มีอัตราการเจริญเติมโตไม่น้อยกว่า 50% 
ความต่อเนื่องการดำเนิน

กิจการ 
- ยังเปิดให้บริการอยู ่

ความพอใจของลูกค้า 
- ลูกค้าพอใจในบริการ 
- ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ 
- ลูกค้าแนะนำให้บริการต่อ 

ในที่นี้สามารถวิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ  Startup ไทย ทั้ง 10 
ด้าน รายละเอียด ดังนี้ 

ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านอาหารโดย นวัตกรรม ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของ Wongnai, Indy Dish และ Eatlab พบว่าบริษัททั้ง 3 ประสบความสำเร็จในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่ ในส่วนของรายได้ ทั้ง 3 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอด 3 ปี มี
ความต่อเนื ่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า  ซึ ่งถือว่าประสบ
ความสำเร็จเช่นกัน โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบคือจำนวนผู้ใช้งานมีปริมาณน้อยในช่วงแรกเริ่ม     
อันเนื่องมาจากความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มซึ่งปัญหานี้เริ่มลดลงเมื่อเปิดให้บริการในระยะเวลาที่
นานพอสมควรซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดการกับอุปสรรคในการดำเนินการอีกทั้งมีความ
ประสบความสำเร็จในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านโลจิสติกส์โดย นวัตกรรม ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของ GIZTIX, SKOOTAR, My Cloud Fulfillment พบว่าบริษัททั้ง 3 ประสบความสำเร็จใน
การสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่  ในส่วนของรายได้ ทั ้ง 3 บริษัทมีรายได้เพิ ่มขึ้น                  
ตลอด 2-3 ปี มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า ซึ่งถือว่า
ประสบความสำเร็จเช่นกัน ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือในช่วงแรกของการพัฒนาได้มุ่งเน้นไปที่ระบบ 
ERP เพ่ือใช้ในองค์กรแต่ด้วยราคาซอฟต์แวร์ที่สูง ทำให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงได้จึงต้องพัฒนาขึ้นมาเอง 
ซึ่งถือว่าประสบควาสำเร็จในการจัดการกับอุปสรรคในการดำเนินการอีกทั้งมีความประสบความสำเร็จใน
ด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
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ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการเงินโดย นวัตกรรม ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของ Stock Radars, Jitta และ Omise พบว่าบริษัททั้ง 3 ประสบความสำเร็จในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่ ในส่วนของรายได้ ทั้ง 3 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอด 2-3 ปี 
มีความต่อเนื ่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า  ซึ ่งถือว่าประสบ
ความสำเร็จเช่นกัน โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบคือจำนวนผู้ใช้งานมีปริมาณน้อยในช่วงแรกเริ่มอัน
เนื่องมาจากความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มซึ่งปัญหานี้เริ่มลดลงเมื่อเปิดให้บริการในระยะเวลาที่นาน
พอสมควรซึ่งถือว่าประสบควาสำเร็จในการจัดการกับอุปสรรคในการดำเนินการอีกทั้งมีความประสบ
ความสำเร็จในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการท่องเที่ยวโดย นวัตกรรม    
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้ง 3 พบว่าบริษัททั้ง 3 ประสบความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิง
นวัตกรรมออกมาเผยแพร่ ในส่วนของรายได้ TakeMetour และ AIRPORTELs มีรายได้เพิ ่มขึ้น    
ตลอด 3 ปี แต่ในทางกลับกัน Local alikeมีรายได้ที ่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจเนื ่องมากจาก         
กลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เป็นชาวต่างชาติ  อีกทั้งยังเป็นท่องเที่ยวแบบชุมชน จึงยังไม่ตอบ
โจทย์สำหรับลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 บริษัทข้างต้นมีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการและมี
อัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า ซึ ่งถือว่าประสบความสำเร็จโดยปัญหาและอุปสรรคที ่พบ               
คือแพลตฟอร์มยังไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอซึ่งปัญหานี้เริ่มลดลงเมื่อเปิดให้บริการในระยะเวลาที่นาน
พอสมควรซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดการกับอุปสรรคในการดำเนินการอีกทั้งมีความประสบ
ความสำเร็จในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการประกันภัยโดย นวัตกรรม 
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Claim Di, TIP Gateway, AppMan พบว่าบริษัททั้ง 3 ประสบความสำเร็จใน
การสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่ ในส่วนของรายได้ ทั้ง 3 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น  
ตลอด 3 ปี มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า  ซึ่งถือว่า
ประสบความสำเร็จเช่นกัน โดยปัญหาและอุปสรรคที ่พบคือยังไม่เป็นที ่ร ู ้จ ักจึงทำให้มีการใช้
แอพพลิเคชั่นยังน้อยอยู่ซึ่งปัญหานี้เริ่มลดลงเมื่อเปิดให้บริการในระยะเวลาที่นานพอสมควรซึ่งถือว่า
ประสบควาสำเร็จในการจัดการกับอุปสรรคในการดำเนินการอีกทั้งมีความประสบความสำเร็จในด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านสุขภาพโดย นวัตกรรม ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของ Arincare, Remote-Care และ Medisee พบว่าบริษัทท้ัง 3 ประสบความสำเร็จในการ
สร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่ ในส่วนของรายได้ SkillLane และ Vonder มีรายได้
เพิ่มขึ้น ตลอด 3 ปี มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า              
ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ในขณะที่ Arincare มีรายได้ท่ีลดลง ซึ่งถือว่ามีความล้มเหลว 



ภวรัญชน์ บุญรอด 

 
                                                                                                                                                     481 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการศึกษาโดย นวัตกรรม      
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Vonder, Voxy และSkillLane พบว่าบริษัทท้ัง 3 ประสบความสำเร็จในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่ ในส่วนของรายได้ SkillLane และ Vonder มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ตลอด 3 ปี มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า  ซึ่งถือว่า
ประสบความสำเร็จ ในขณะที ่Voxy มีรายได้ที่คงที ่ซึ่งถือว่ามีความล้มเหลว 

ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Startup ไทยด้านการเกษตรโดย นวัตกรรม     
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Ricult ประสบความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมา
เผยแพร่ ในส่วนของรายได้ Ricult มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอด 2 ปี มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ
และมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้า ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเช่นกัน โดยปัญหาและอุปสรรค
ที่พบคือ การซื้อสื่อโฆษณาทั้งเพื่อโปรโมทเพจและเว็บไซต์ซึ่งใช้เงินลงทุนสูงซึ่งปัญหานี้เริ่มลดลงเมื่อ
เปิดให้บริการในระยะเวลาที่นานพอสมควรซึ่งถือว่าประสบควาสำเร็จในการจัดการกับอุปสรรคในการ
ดำเนินการอีกทั้งมีความประสบความสำเร็จในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้
บริการของลูกค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

ความสำเร ็จและล ้มเหลวในการจ ัดการธ ุรก ิจ  Startup ไทยด ้านอส ังหาร ิมทร ัพย์                          
โดย นวัตกรรม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Baania, Siri Ventures และ Seekster พบว่าบริษัทท้ัง 3 ประสบ
ความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่  ในส่วนของรายได้ Baaniaและ 
Seekster มีรายได้ที ่เพิ ่มขึ ้น ตลอด 2-3 ปี มีความต่อเนื ่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการ
เจริญเติบโตแบบก้าวหน้า ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จโดยปัญหาและอุปสรรคที่พบคือความยาก และ
การใช้เวลาในการอัพเดทข้อมูลต่างๆที่มากและขาดความน่าเชื่อซึ่งปัญหานี้เริ่มลดลงเมื่อเปิดให้บริการ
ในระยะเวลาที่นานพอสมควรซึ่งถือว่าประสบควาสำเร็จในการจัดการกับอุปสรรคในการดำเนินการอีก
ทั้งมีความประสบความสำเร็จในด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าที่
เพ่ิมมากข้ึน 
 ความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการธุรกิจ Start up ไทยด้านการก่อสร้างโดย นวัตกรรม     
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของBUILK, ONE STOCK HOME และ Fixzy พบว่าบริษัททั้ง 3 ประสบความสำเร็จ
ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมออกมาเผยแพร่ ในส่วนของรายได้ มี ONE STOCK HOME และ 
Fixzy มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอด 2-3 ปี มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการและมีอัตราการเจริญเติบโต
แบบก้าวหน้า ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเช่นกัน อีกทั้งมีความประสบความสำเร็จในด้านความพึง
พอใจของลูกค้าโดยวัดจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
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7. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย ผู ้ว ิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้  

7.1 บทสรุป 
ผลการศึกษา ตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา

โครงสร้างผู้ประกอบการ Startup ไทย ตัวแบบการจัดการของธุรกิจ Startup ไทย และความสำเร็จ
และล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทยทั้งนี ้ผู้วิจัยสามารถทำการสรุปได้ 3ประเด็นที่สำคัญคือ 

1). การศึกษาโครงสร้างผู้ประกอบการ Startup ในประเทศไทยการดำเนินธุรกิจ 
Startup เริ่มแรกผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำ ความรู้และข้อเสนอแนะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
(Business Incubation Center) และเม่ือพร้อมดำเนินในรูปธุรกิจเต็มรูปแบบจะทำการจดทะเบียนใน
รูปแบบบริษัทที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถจำแนกธุรกิจ Startup ตามด้านการดำเนิน
ได้ทั ้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ Start up ด้านอาหาร, ด้านโลจิสติกส์, ด้านการเงิน, ด้านการ
ท่องเที่ยว, ด้านประกันภัย, ด้านสุขภาพ, ด้านการศึกษา, ด้านการเกษตร, ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ
ด้านการก่อสร้าง โดยบริษัทในทุกด้านนจะมีทุนจดทะเบียนอยู่ในช่วง1,000,000 บาท- 300,000,000,
บาท และทำการเปิดให้บริการมาแล้วอยู่ในช่วง 2-10 ปี 

2). การศึกษาตัวแบบการจัดการของธุรกิจ Startup ไทยพบว่าบริษัทจะมีมีสินค้า
และบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างชาญฉลาดเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะต้องมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถสร้าง
รายรับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังได้รับเงินทุนเงินทุนภาคเอกชนหรือได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐ
ภายใต้โครงการต่างๆ ในการกำหนดมีวิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นไปในเรื่องการให้บริการด้านอาหารให้บุคคล
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และจะมีพันธกิจที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในด้านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับ
ร้านอาหารและส่งเสริมผู้ผลิตอาหารไทยให้กลายเป็นผู้นำโลก อีกทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
เน้นประโยชน์แก่ผู้บริโภค โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีจำนวนพนักงาน ขึ้นอยู่
กับขนาดขององค์กรและมีลักษณะการทำงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม  มีการมอบหมายงาน              
ตามความสามารถของบุคคลและจะมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื ่อทำการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในการทำงานจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือ
สร้างความเข้าใจต่อกันผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดมีการจัดโปรโมชั่นลด
ราคาสินค้าและบริการตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและเทศกาลอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุง การให้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ให้ลูกค้าทราบถึงสินค้าและบริการมากยิ่งข้ึน 
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3). จากการศึกษาความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทยสามารถระบุ
ความสำเร็จและความล้มเหลวจากตัวแปร นวัตกรรม, รายได,้ อัตรารเติบโต, ความต่อเนื่องการดำเนิน
กิจการและความพอใจของลูกค้าสามารถบ่งบอกได้ว่า บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความ
ต่อเนื่องการดำเนินกิจการคือมีการเปิดดำเนินการอยู่และมีการสร้างสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมที่
อยู่ในรูปของดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีการนำเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ในส่วนของรายได้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดดำเนินการมาอีกท้ังยังเคยรับรับเงินทุนสนับจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนใน
ส่วนของอัตราการเติบโตสูงมากกว่า 100% ในช่วง 1-3 ปีแรกจากนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลังจาก 3 ปีแต่จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่า 50 % เสมอ และสินค้าและ
บริการจะต้องเป็นที่น่าพอใจแก่ลูกค้า ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำและมีการบอกหรือแนะนำสินค้าต่อไป
ยังผู้อื่น 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ในการดำเนินธุรกิจ Startup แรกเริ่มผู้ประกอบการจะมีเพียงไอเดียในการสร้าง
สินค้าและบริการแต่ยังขาดความรู้ในด้านอื่น ๆที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องพึ่งพิงศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ(Business Incubation Center) ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม ธุรกิจ 
Startupให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งแต่เนื่องด้วยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่ภาครัฐได้จัดตั้งขึ้นมีจำนวน
ไม่มากนักและส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทำให้ผู้ประกอบการ Startup ที่อยู่ต่างจังหวัด
ไม่ได้การสนับสนุนที่มากนัก รัฐบาลควรจักสรรงบประมาณเพื่อจัดตังศูนย์บ่มเพาะธุรกิจให้ครอบคลุม
ในแต่ละภูมิภาคท่ัวประเทศไทย 

2) ในการบริหารงานของธุรกิจ Startup จะต้องมีการจัดการทั้งภายในและภายนอก
องค์กรที ่ดี ผู ้ที ่ดำเนินธุรกิจ Startup ควรทำการศึกษาวิธ ีการจัดการองค์กรและปรับเปลี ่ยน
กระบวนการจัดให้สอดคล้องกับตัวแบบการจัดการที่ประสบความสำเร็จ 

3) ในการดำเนินธุรกิจ Startup ทุก ๆ บริษัทล้วนแล้วแต่ต้องการประสบความสำเร็จ
ซึ ่งสินค้าและบริการเป็นปัจจัยที ่สำคัญเป็นอย่างมากซึ ่งผู ้ประกอบการควรสร้างผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเชิงนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่มา
รังสรรคเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา 
 

 

 

ภัทรวดี ชูสินธ*์ 
 

   บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค
การ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อที่จะ
ทราบได้ถึงปัจจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การให้เกิดขึ้นใน
ระยะยาว เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการวางแผนการทำกิจกรรมรวมไปถึงการออกแบบ
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดการดำเนินงานสำเร็จตาม
เป้าหมายองค์การที่วางไว้ เพราะบุคคลกรคือทรัพยากรที่มีค่าที่ขององค์การ หากองค์การสามารถสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ดำเนินงานและเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชาฯ2. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชาฯ และ 3.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของบุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาฯ โดยทำการวิจัยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างของบุคคลาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
จำนวน 77 คน ในช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2563 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี     
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Research) รูปแบบการวิจัยที่ใช้ลักษณะเชิงการสำรวจ (Survey Research) และมีการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่าปัจจัย
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การมีผลเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

คำสำคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ABSTRACT 

This research propose the factors affecting good corporate membership behavior 
of personnel from Faculty of Engineering, Kasetsart University Sriracha Campus In order to 
know the factors that support and promote good behavior of the organization in the long 
run. To be able to use the information obtained in planning activities, including the design 
of the working environment within the organization to be efficient and effective to achieve 
the work according to the organization goals. Because people are one of the most valuable 
resources of an organization Thus, if an organization can create various environmental 
factors that will result in good membership behavior of the organization, it will create 
benefits in operations and create a good working environment that will lead to Success 
according to the objectives set by the organization The objectives of this study are: 1). To 
study factors related to good organizational membership behavior of Sriracha Engineering 
personnel. Kasetsart University Sriracha Campus 2). To study the level of good 
organizational membership behavior of personnel of Faculty of Engineering Sriracha. 
Kasetsart University Sriracha Campus 3). To study the problems and obstacles, including 
guidelines and suggestions on good corporate membership behavior of the personnel of 
Faculty of Engineering, Kasetsart University, Sriracha Campus. By conducting research 
studies with sample groups of Faculty of Engineering Sriracha personnel Kasetsart University 
Sriracha Campus, 77 students during August - December 2020 by using quantitative 
research methodology with a research model using survey characteristics and a 
questionnaire was used as a tool to collect this information. The results of the research 
found that the key factors affecting the good membership behavior of the organization 
Found that the satisfaction factor in performance And organizational engagement factors 
had a positive effect on good organizational membership behavior of personnel of Sriracha 
Faculty of Engineering Kasetsart University Sriracha Campus. 

Keywords: good behavior of the organization. 
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1. บทนำ 

ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดในการดำเนินและขับเคลื่อนองค์การ 
หากองค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที ่มีคุณภาพที่ดีแล้วย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู ่เป้าหมายและ
ความสำเร็จที่องค์การตั้งเป้าไว้ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นต้นทุนชนิดหนึ่ง ที่เรยีนว่าทุนมนุษย์ หาก
องค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์การ ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์การ และความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

ภายใต้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด องค์การต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
มีให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบันเพียงแค่การทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีเพียงแค่ความ
จงรักภักดีและความผูกพันในองค์การคงไม่เพียงพอ แต่องค์การต้องบริหารจัดการให้ทรัพยากรมนุษย์มี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การด้วย ซ่ึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior ) ตามแนวค ิ ด ข อ ง ออร ์ แ กน  (Podsakoff, 254 3 )
ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)  ความสำนึกในหน้าที่  (Conscientiousness)                 
ความอดกลั ้น (Sportsmanship) การคำนึงถึงผู ้อ่ืน (Courtesy) และการให้ความร่วมมือ (Civic 
Virtue) ซึ่งพฤติกรรมต่างต่างเหล่านี้นั้นมิได้อาจเกิดขึ้นได้เพียงเพราะการได้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
เท่านั้น เพราะอาจไม่ได้ระบุไว้อย่างเป็นทางการในคำบรรยายคุณสมบัติและลักษณะงาน  แต่อาจ
เกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมที่มาจาความยินดีและเต็มใจทำ อุทิศแรงกายแรงใจนอกเหนือจากภาระงาน           
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
จึงมีความต้องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเพื่อนำมาสู่
การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลกรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาให้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อไปเพ่ือ
ประสิทธิภาพและความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื ่อศ ึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาช ิกที ่ด ีขององค์การของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารในการหาแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 
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3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

3.2 ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  ของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา รวมถึงศึกษาเก่ียวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเพื่อนำผลการศึกษานี้ เสนอแนะเป็นแนวทาง
ต่อคณะผู้บริหารในการหาแนวทางเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งผู ้ศึกษาได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

4.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จากนิยามและความหมายที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหมายถึง 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆของบุคลากรในองค์การ ที่แสดงออกและกระทำให้องค์การ
นอกเหนือจากภาระงานหลัก และบทบาทที่องค์การกำหนดไว้ให้อีกทั้งยังเป็นส่วนที่สามารถส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความร่วมมือของบุคลากรทั ้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งนับได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ สามารถช่วยสนับสนุนองค์การในการทำงาน และยิ่ง
สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จภายในองค์การ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนมาจากการที่บุคคลากรมีความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ โดยไม่ได้มาจากการบังคับร้องขอหรือจากการสร้างแรงจูงใจในการให้
รางวัลหรือการรับโทษจากองค์การอย่างเป็นทางการ  

4.2 ความสำคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จากนิยามและความหมายที่ได้
มีการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้นมีความ
จำเป็นต่อการดำเนินงานในองค์การ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่
เอ้ืออำนวยในการทำงาน เป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ดีในการนำพาองค์การไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
องค์การได้ง่ายขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูล ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานและรับผิดชอบ
งานตามหน้าที่หลักท่ีแต่ละบุคคลได้รับมอบหมาย 
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4.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  จากที่ได้ศึกษาแนวคิดของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่าเป็นพฤติกรรมที่มีพื้นฐานอยู่บนพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความสมัครใจและพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้ระบุไว้อย่างเป็น
ทางการตามบทบาทหน้าที่หรือสัญญาจ้าง และทำออกมาโดยไม่ได้หวังรางวัลอย่างเป็นทางการ                
หรือหากไม่ทำก็ไม่ผิดข้อบังคับใด ๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงานของ
องค์การในภาพรวม 

 4.4 ปัจจัยที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้นได้มากจากการศึกษาและวิจัยในเรื่องของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ               
แต่ก็พบปัจจัยพบในการทบทวนสม่ำเสมอและมีความคล้ายคลึงกันแม้ จะมีความแตกต่างทาง
สภาพแวดล้อมและตัวแปรอื่นๆนั้นก็คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และปัจจัยเกี่ยวกับด้านความผูกพันในองค์การ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ 

5. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ผู้ศึกษามีสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยประยุกต์เอาแบบจำลอง
แนวคิดของ Organ (1988) ให้เข้ากับองค์การที่ทำการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ตัวแปรอิสระ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที ่ด ีขององค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ได้แก่                     
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลในองค์การ ถัดมาคือ ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การ ได้แก่ ด้านความภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ และด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ  ในส่วนของตัวแปรตามผู้ศึกษาสนใจ
ในเรื่องของ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือ และด้านความสำนึกในหน้าที่ ซึ่งสามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได้ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขอบเขตการด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจำนวน 126 คน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา , ตุลาคม 2563 ) ทำการสุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณ
เหมาะสมในการศึกษา ใช้สูตรของ ทาโร่ ยาม (เอกะกล, 2543) โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.05 
และที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % คำนวณได้ 96 คน 

 

หน่วยงานที่สังกัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
สำนักงานเลขานุการ 38 34  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 24 22 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 15 14 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 16 15 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 14 13 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19 18 
รวม 126 96 

ที่มา: ฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
 

ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การ 

1. ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ 

2. ความจงรักภักดีต่อองค์การ 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. เงินเดือนและสวัสดิการ 

2.สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3.ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลใน
องคก์าร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

(Organizational Citizenship Behavior) 

1.1 ด้านการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ 

1.2 ด้านความสำนึกในหน้าที่ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ยข้อมูลมีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีทั้งลักษณะ
เป็นทั ้ งแบบสอบถามปลายปิด  (Close-end Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended questions) แบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันธ์ในองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต                  
ศรีราชา ซึ่งภายใต้เวลาอันจำกัดรวมถึงบุคคลากรบางท่านอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ ส่งผลให้
สามารถเก็บแบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่างได้จำนวน 77 คน โดยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์                  
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) เพื ่ อใช ้แปลความหมายของข้อมูล  รวมถึ งส ่ วนเบี ่ ยง เบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Tests) โดยทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 
0.05 ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในระหว่างช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2563 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาตัวแบบความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทยผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยพิจารณาใน 3 ประเด็นคือ โครงสร้างผู้ประกอบ Startup ไทย ตัวแบบการจัดการธุรกิจ 
Startup ไทย และความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย รายละเอียดดังนี้ 
 5  หมายถึง   มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   มาก 
 3  หมายถึง   ปานกลาง 
 2  หมายถึง   น้อย 
 1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

การแปลความหมายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์วิทยาเขตศรีราชา 
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541: 67) 

  ช่วงการวัด =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

     จำนวนชั้น 

      =                 5 – 1   = 0.80 

                 5 
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 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากท่ีสุด 
 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มาก 
 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ปานกลาง 
 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ น้อย 
 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การน้อยที่สุด 

7. ผลการศึกษา 

7.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากร จำนวน )คน (  ร้อยละ 

เพศ ชาย 30 39 

 หญิง 47 61 

 รวม 77 100.0 

ตำแหน่ง อาจารย์ 44 57.1 

 บุคลากรสายสนับสนุน 27 35.1 

 ช่างเทคนิค 6 7.8 

 รวม 77 100.0 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากร จำนวน )คน (  ร้อยละ 

ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี  3 3.9 
 ปริญญาตรี 14 18.2 
 ปริญญาโท 33 42.9 
 ปริญญาเอก 27 35.1 
 รวม 77 100.0 

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเลขานุการ 24 31.2 
 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12 15.6 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 12 15.6 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 13 
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 9 11.7 
 ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 13 
 รวม 77 100.0 
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คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากร จำนวน )คน (  ร้อยละ 
อายุงาน ต่ำกว่า 2 ปี 7 9.1 
 2 – 5 ปี  20 26 
 6  – 10 ปี 15 19.5 
 11 ปี ขึ้นไป 35 45.5 
 รวม 77 100.0 

 
7.2 ระดับความคิดเห็นการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของบุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.02 

1.) ด้านการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
มีค่าเฉลี่ย 4.02 พิจารณารายข้อข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมักจะเข้าร่วมประชุมตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 4.20 รองลงมาคือ ท่านไม่พยามทำตัวเหมือนยุ่งเพ่ือเลี่ยงที่จะรับงานเพ่ิม มีค่าเฉลี่ย 4.16 ท่าน
จะแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
4.14 ท่านให้เพื่อนร่วมงานยืมอุปกรณ์ทำงานที่เขาไม่มี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.11 ท่านให้ความช่วยเหลือ
และให้คำปรึกษา แก่เพื่อนร่วมงานที่ประสบปัญหาในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.07 ท่านมีส่วน
ร่วมในการจัด หรือเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.93  ท่านปฏิบัติงานแทนเพื่อน
ร่วมงานที่ไม่มา ทำงาน โดยไม่ต้องร้องขอ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.83   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่าน
มักอาสาทำงานบางอย่างโดยไม่ต้องร้องขอ มีค่าเฉลี่ย 3.70 

2.) ด้านความสำนึกในหน้าที่  พบว่าโดยรวมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย 4.02 
พิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากท่านทำงานไม่เสร็จท่านมักจะทำงานในช่วงพักหรือหลังเวลา
เลิกงานเพื่อให้งานเสร็จค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ ท่านรักษาความลับของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.23 ท่านใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของสำนักงานด้วยความระมัดระวัง  ประหยัด 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.05 เมื่อได้รับคำสั่งหรืองานเพิ่ม ท่านจะไม่แสดงอาการไม่พอใจมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
4.02 เมื่อถูกตำหนิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่านจะปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.01 
ท่านควบคุมอารมณ์เมื่อถูกหัวหน้าตำหนิในการทำงาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.89  และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ท่านเริ่มต้นทำงานและเลิกงานตรงเวลา ค่าเฉลี่ย 3.6 
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 1.ด้านการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ Mean S.D. ระดับ 
1 ท่านปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่มา ทำงาน โดยไม่ต้อง

ร้องขอ 
3.83 .767 มาก 

2 ท่านให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา แก่เพื่อนร่วมงานที่
ประสบปัญหาในการทำงาน 

4.07 .739 มาก 

3 ท่านไม่พยามทำตัวเหมือนยุ่งเพ่ือเลี่ยงที่จะรับงานเพ่ิม 4.16 .676 มาก 
4 ท่านมกัอาสาทำงานบางอย่างโดยไม่ต้องร้องขอ 3.70 .779 มาก 
 ด้านการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ (ต่อ)    
5 ท่านให้เพ่ือนร่วมงานยืมอุปกรณ์ทำงานที่เขาไม่มี 4.11 .0794 มาก 
6 ท่านมีส่วนร่วมในการจัด หรือเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน 3.93 .783 มาก 
7 ท่านมักจะเข้าร่วมประชุมตรงเวลา 4.20 .694 มาก 
8 ท่านจะแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำงาน 
4.14 .682 มาก 

 รวม 4.02 .739 มาก 
  

 
 
 

 

 2.ด้านความสำนึกในหน้าที่  Mean S.D. ระดับ 
1 ท่านเริ่มต้นทำงานและเลิกงานตรงเวลา 3.66 .852 มาก 
2 หากท่านทำงานไม่เสร็จท่านมักจะทำงานในช่วงพักหรือหลัง

เวลาเลิกงานเพื่อให้งานเสร็จ 
4.25 .767 มากที่สุด 

3 เมื่อได้รับคำสั่งหรืองานเพ่ิม ท่านจะไม่แสดงอาการไม่พอใจ 4.02 .687 มาก 
4 ท่านใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของสำนักงานด้วยความ

ระมัดระวัง ประหยัด 
4.05 .667 มาก 

5 ท่านควบคมุอารมณ์เมื่อถูกหัวหน้าตำหนิในการทำงาน 3.89 .753 มาก 
6 เมื่อถูกตำหนิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่านจะปรับปรุงแก้ไขโดย

ไม่ท้อแท้ 
4.01 .752 มาก 

7 ท่านรักษาความลับของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 4.23 .686 มากที่สุด 
 รวม 4.02 .738 มาก 

 
 รวม 4.02 .738 มาก 
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7.3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมขององค์การของบุคลากร ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยรวมอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 พิจารณา                 
รายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.91 
รองลงมาปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลำดับ 
 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติดรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ Mean S.D. ระดับ 
1 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  3.83 .594 มาก 
2 ด้านความผูกพันในองค์การ 3.91 .512 มาก 

 รวม 3.86   .553 มาก 

7.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 หากพิจารณารายด้านได้ผลดังนี้ 

1). ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.48 พิจารณา
รายข้อข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณ
งานของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมามีการให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการดำเนินงานดี มีค่าเฉลี่ย 3.48 
รองลงมา ท่านได้รับสวัสดิการจากจากหน่วยงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.46 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ท่านพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืน  

2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 
พิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น น้ำดื่ม ห้องสุขา เพียงพอต่อการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา การจัดสถานที่ในการทำงานเป็น
สัดส่วน สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.01 สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศทั่วไปในที่ทำงาน เช่นแสงสว่าง เสียง การถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่าน
ปฏิบัติงานสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ย 3.88 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมี
จำนวนที่เพียงพอมีความสะดวกท่ีจะนำมาใช้มีค่าเฉลี่ย 3.84 

3.) ด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากค่า เฉลี่ย 3.87 พิจารณา           
รายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานได้ทุกระดับ ค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา                  
ท่านและเพ่ือนร่วมงานปฏิบัติงานร่วมกันในบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและเกื้อหนุนกันมีค่าเฉลี่ย 4.07 
ท่านมีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรในองค์การนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ท่านสามารถปรึกษา
ปัญหาในการทำงานกับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานได้เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.99 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 
ท่านได้รับ ความร่วมมืออย่างดีจากเพ่ือนร่วมงานในองค์การ ค่าเฉลี่ย 3.97 
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 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน Mean S.D. ระดับ 
1.  เงินเดือนและสวัสดิการ    
 1.1 รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความ

เหมาะสมกับปริมาณงานของท่าน 
3.57 

 
.715 

 
มาก 

 1.2 ท่านพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรใน
สายอาชีพอ่ืนๆที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนท่าน 

3.40 
 

.799 
 

มาก 

 1.3 ท่านได้รับสวัสดิการจากจากหน่วยงานอย่างเหมาะสม 3.46 .787 มาก 

 1.4 มีการให้รางวัลแก่บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานดี 3.48 .836 มาก 
 รวม 3.48 .785 มาก 
2. สภาพแวดล้อมในการทำงาน     
 2.1 สภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไปในที่ทำงาน เช่นแสงสว่าง 

เสียง การถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสะดวก 
3.94 

 
.741 

 
มาก 

 2.2 หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น น้ำดื่ม ห้องสุขา ที่เพียงพอต่อการทำงาน 

4.17 
 

.676 
 

มาก 

 2.3 การจัดสถานที่ในการทำงานเป็นสัดส่วน สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

4.01 
 

.716 
 

มาก 

 2.4 ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 3.88 .742 มาก 
 2.5 วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจำนวนที่เพียงพอและมีความ

สะดวกที่จะนำมาใช้ 
3.84 

 
.744 

 
มาก 

 รวม 3.97 .724 มาก 
3. ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์การ    
 3.1 ท่านได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลืออย่างดีจากเพื่อน

ร่วมงานในองค์การ 
3.97 .648 มาก 

 3.2 ท่านสามารถปรึกษาปัญหาในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและ
หัวหน้างานได้เสมอ 

3.99 .769  มาก 

 3.3 ท่านมีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรในองค์การ 4.05 .721  มาก 
 3.4 ท่านและเพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานร่วมกันในบรรยากาศการ

ทำงานที่เป็นมิตรและเกื้อหนุนกนั 
4.07 .7210  มาก 

 3.5 ท่านสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกระดับ 4.10 .820  มาก 
 รวม 4.04 .725 มาก 
 รวม 3.83 .735  มาก 
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7.3.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของบุคลากร ด้านความผูกพันในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 หาพิจารณา
รายด้านได้ผลดังนี้ 

1) ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 
ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์การนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา องค์การนี้มี
ความหมายสำหรับท่าน ค่าเฉลี่ย 4.18 ท่านมีความสุขที่ได้ทำงานในองค์การนี้ 4.17 ท่านคิดว่าจะอยู่ที่
ทำงานในองค์การนี้ตลอดไป มีค่าเฉลี่ย 4.05 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านจะทำงานในองค์การนี้
ต่อไปแม้ว่าองค์การอ่ืนจะให้เงินเดือนและสวัสดิการมากกว่า มีค่าเฉลี่ย 3.97 

2) ความจงรักภักดีในองค์การ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 ข้อที่
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านมีความห่วงใยในอนาคตขององค์การค่าเฉลี่ย 4.28 ถัดมาท่านเต็มใจปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีเฉลี่ย 4.18 ท่านมักจะพูดถึง
องค์การในทางทีดี และชื่นชมยกย่องให้ผู้อื่นฟังเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.02 ท่านมักจะเสนอแนะแนวทาง 
ช่วยปรับปรุงทีมงานของตนอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ย 3.76 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านคิดจะลาออก
บ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ย 2.22 

8. ผลการศึกษา 

8.1 อภิปราผลการศึกษา  

จากผลการศ ึกษาพฤต ิกรรมการเป ็นสม าช ิกท ี ่ด ีขององค ์การของบ ุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์สรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พบข้อสำคัญและสามารถ
นำมาอภิปรายได้ดังนี้ 

 สมมุติฐานได้รับการยอมรับว่ามีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประกอบด้วย 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันกับองค์การ 

8.1.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็นผลมาจากงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา มีการออกแบบและจัดสรรในเรื่องของการกำหนดเงินเดือนและสวัสดิการได้เป็นอย่างเหมาะสม 
และถือว่าสูงหากเทียบกับหน่วยงานราชการอื่น อีกทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างดี 
มีความสะดวกและเหมาะสม เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และในเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ในองค์การก็เป็นไปในทิศทางที่ดี บุคลากรสามารถติดต่อสื่อสาร ปรึกษางาน และให้ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี  อันนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินงานภายในองค์การนี้ สอดคล้องกับ กับงานวิจัยของ Smith & Organ & Near (1983, p. 236) 
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ที่พบว่าความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการ
วิจัยของวัลลพ ล้อมตะคุ 2554  จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การซึ่งส่งผ่านความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ชี้ให้เห็นว่า
หากบุคลกรมีความพึงพอใจในงานมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจะทำให้พนักงานมีความผูกพันธ์กับองค์การ
และเมื่อพนักงานมีความผูกพันกับองค์การก็จะนำมาสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ0.05 

  8.1.2 ความผูกพันในองค์การ พบว่า ความผูกพันในองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
งานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีกิจกรรมต่างๆที่
ออกแบบมาให้บุคคลากรในคณะได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ ทำให้บุคคลกรในคณะมีความใกล้ชิดกัน
สามารถพูดคุยปรึกษาหารือและเกิดพฤติดกรรมการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่ วมมันได้ และยังมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรักความภูมิใจและความผูกพันในองค์การ การที่บุคคลกรมีความรู้จัก
องค์การของตนเองและมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความคิดว่าองค์การเหมือน
บ้าน สมาชิกในองค์การเหมือนสมาชิกในครอบครัว ก็จะนำไปสู่พฤติกรรมการช่วยเหลืองานของ
องค์การทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความผูกพันในองค์การนำไปสู่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 2557 ได้ศึกษาไว้ว่า มหา
วิกขาลัยเกษตรศาสตร์มีเชื่อเสียงอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศ จึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้บุคลกรที่
ปฏิบัติงานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ และผลประโชน์ที่ได้รับเช่นเงินเดือนค่าตอบแทน
จากมหาวิทยาลัยมีอัตราสูงเมื่อเทียบกับกับหน่วยงานราชการทั่วไปหรือ อีกทั้งบุคลากรในองค์การยัง
ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกยา หรือพัฒนาความรู้ในระดับอื่น ๆ และเมื่อสำเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วบุคลากรยังสามารถนำวุฒิการศึกษามาเพ่ิมวุฒิ และปรับเงินเดือน
ที่สูงขึ้น และในองค์การยังทีการหล่อหลอมวัฒนธรรมขององค์การที่ได้สั่งสมมาจากรุ่นหนึ่งส่งต่อมายัง
อีกรุ่นหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุของการที่บุคคลากรแสดงความผูกพันต่อองค์การ  และสอดคล้องกับ
แนวคิดของโรเบิร์ทและฮิโรชิ (Robert & Hiroshi, 1997) ที่อธิบาขความของความผูกพันต่อองค์การ
เป็นความรู้สึกจงรักภักดีขอสมาชิกต่อองค์การ โคยมีทัศนคติในทางที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
องค์การ และเมื่อสมาชิกในองค์การทีความจงรักภักดีต่อองค์การ จะมีผลเกิดความรักความผูกพันขึ้น
ในองค์การของตน สอดดล้องกับแนวคิดของบูชานั้น (Buchanan, 1974) ที่อธิบายว่าความผูกพันต่อ
องค์กาเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความผูกพันที่มีเป้าหมายและดำนิยมขององค์การและการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และด่านิยมขององค์การสอดคล้องกับ
แนวคิดของมาชและแมนนารี่  (Mach & Mannari, 1 977) ที่ได้อธิบายความหมายเกี ่ยวกับความ
ผูกพันไว้ว่าเป็นความตั้งใจของพนักงานที่จะให้ความพยายามอย่างมาก ที่จะทำเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ เป็นความสามารถที่จะอยู่กับองค์กรตลอดไป และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
ตลอดจนการยอมรับในเป้าหมายขององค์การรวมถึงค่านิยมขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กรัม (Krumm,2000) ที่ได้อธิบายถึงความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นความปรารถนาของบุคคลที่มีความ
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ต้องการดำรงสถานภาพในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยมีพื้นฐานอยู่บนความรู้สึกผูกพัน และ
ความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

9.1 ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 จากการวิจ ัยพบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัต ิงานของบุคคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (เห็นด้วยมากและมากที่สุด) ทั้งในเรื ่องของ
เงินเดือนสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์การ  ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีองค์การควรรักษาวัฒนธรรมองค์การที่ดีเช่นนี้ รวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
เช่นนี้ต่อไป และเพื่อความพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างยังยืน ควรมีการสำรวจความพึงพอใจในด้าน
ดังกล่าว รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง  เพ่ือนำข้อมมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ SWOT เพื่อทำแผนการดำเนินงานแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของความพึงพอใจน
การปฏิบัติงานต่อไป โดยเน้นความมีส่วนร่วม มีการสื่อสารกระจายข้อมูลข่าวสารแจ้งให้บุคคลกรใน
องค์กรทราบ ถึงทิศทางที่จะขับเคลื่อนต่อไป รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดขององค์การที่มี เมื่อ
ได้แผนการดำเนินงานแล้ว ก็นำไปสู่การออกแบบแนวทางในกาปฏิบัติงานด้านต่างต่างที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลความสำเร็จที่ตั้งไว้  และนำผลที่ได้มาพัฒนาต่อ
ยอดและปรับปรุงต่อไปในทุกปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีขององค์การ
อย่างยั่งยืน 

9.2 ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยความผูกพันในองค์การ 
 จากการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมความผูกพันในองค์การของบุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (เห็นด้วยมากและมากที่สุด) ทั้งในเรื่องของความภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ และความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งถือว่าเป็นทั้งภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์การที่ดีที่ควรสืบสานรักษา และส่งต่อวัฒนธรรมองค์การด้านความผูกพันต่อองค์การไปสู่บุคคลากร
ใหม่ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนี้ สร้างกิจกรรมและบรรยากาศในที่ทำงาน
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้บุคลากรในองค์การมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลอันทรงคุณค่าขององค์กร มีการรับรู้ว่าองค์การมีการบริหารงานอย่าง
ยุติธรรม  เมื่อมีปัจจัยเหล่านี้ก็จะไปสู่ความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์การ มององค์การเสมือนบ้าน มอง
เพ่ือนร่วมงานเสมือนคนในครอบครัว ก็จะก่อให้เกิดความผูกพันในองค์การ 

 9.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  9.3.1 ควรศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ดีขององค์การของ
บุคลากรองค์การอื ่นในประเภทเดียวกัน เพื ่อเเปรียบเทียบหาความแตกต่างหรือสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยครั้งนี้อย่างไร 
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9.3.2 ควรใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบการทำวิจัยด้วย โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์มากขึ้น 
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การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0 

 
 

 
ภัสวรินทร์  กิตติโชคกุลพัทธ์* 

  
    บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนผัน 
ของระบบนิเวศคนพิการมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการปรับ            
สายทางอาชีพ มีการจัดฝึกอบรมแก่คนพิการที่มีความสามารถทำงานได้ ให้มีทักษะความรู้เท่าทันกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ การสร้างระบบ Digital Platform 4.0 จะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์                  
การทำงานในอนาคตของคนพิการ สำหรับระบบส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำในระบบ Digital 
Platform 4.0   

ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการกำหนดคุณค่าหรือเป้าประสงค์ของระบบ Digital Platform 
4.0 โดยผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่วนการกำหนดที่มาของรายได้พิจารณา
จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน กองทุนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) 
สถานประกอบการ การจดสิทธิบัตร Platform 4.0 ลิขสิทธิ์ ภาคเอกชน (CSR) เงินบริจาค การจัด
กิจกรรมหาทุน ทั้งนี้สามารถสร้างหุ้นส่วนในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญผ่านองค์กรและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ การร่วมมือและบูรณาการการส่งเสริมอาชีพใหม่สำหรับคนพิการ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างหลักสูตรและฝึกอบรมอาชีพเพ่ือรองรับการจ้างงาน ภารกิจและ
กิจกรรมหลักในระบบนิเวศ 4.0 ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือการส่งเสริม
อาชีพและ การมีงานทำสำหรับคนพิการแบบบูรณาการ มีการประสาน ติดตามและประเมินผลเพ่ือ
สร้างเป็นต้นแบบอาชีพคนพิการ การกำกับดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลของ Platform 4.0 การประชาสัมพันธ์             
ระบบ Digital Platform ทุกช่องทางผ่าน Social Network บนโลกออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้
ควรมีศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ การดูแล
จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการ

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่งเสริมอาชีพและภาคเครือข่ายเข้ามาร่วมกันดำเนินงานโครงการเพ่ือรองรับระบบ Platform 4.0 
โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคนพิการที่มีศักยภาพ ที่สามารถทำงานได้และมีความต้องการหาช่องทางใน
การหางานใหม่ ๆ ผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการหาช่องทางในจำหน่ายสินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการทั่วไป
ที่มีความต้องการค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตน รูปแบบความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ 
4.0 จะเป็นกลไกการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ศูนย์กลางการจ้าง
งานการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ โดยการกำหนดช่องทางการให้บริการผ่าน Application Line 
Mobile Internet และ Social Media Facebook Youtube Instagram Twitter และการสื่อสาร
แบบไร้สาย (Wireless) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการ ส่วนการกำหนดโครงสร้าง
งบประมาณและการใช้จ่าย ใช้ระบบแบ่งปัน Sharing ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งค่าแรงงานผู้ดูแลระบบ 
ค่าฝึกอบรมการใช้ระบบ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบ สถานที่ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและประเมินผล รวมถึงการระดมทุนจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
 
คำสำคัญ : การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0 
 

Abstract 
 

This research is qualitative research. The research results show that the 
ecosystem change, people with disabilities have an increasing number of people with 
disabilities every year. Provide training for people with disabilities who can work. To 
have the skills and knowledge up to date with modern digital technology, creating a 
Digital Platform 4 .0  system to benefit the future working situation of people with 
disabilities. 

For the career promotion system and working in the Digital Platform 4 . 0 
system, find the guideline for setting the value of or the goals of the Digital Platform 
4 .0  system by allowing many service users to actually use the information. The 
determination of the source of income Considering the allocation of the national 
budget Department of Promotion and Development of the Quality of Life of Persons 
with Disabilities (MDK) Platform 4.0 patents, private copyright (CSR), donations, fundraising 
activities Important business partnerships can be created through organizations and 
partners, relevant networks and interested people. Cooperate and integrate the 
promotion of new careers for people with disabilities By the Ministry of Education to 
create courses and vocational training to support employment. The main missions 
and activities in the ecosystem 4 .0  should be disseminated and promoted to drive 
policies for the promotion of careers and employment for people with disabilities 
that are integrated, coordinated, monitored and evaluated. To create a career model 
for people with disabilities Supervise the storage system of Platform 4.0, promote the 
digital platform system in every channel via Social Network on the online world via 
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the Internet. There should be a center for career promotion and employment 
between enterprises and people with disabilities. Take care of sourcing resources 
from various sources, including personnel, budget, materials, and equipment 
necessary for professional promotion And the network sector to work together to 
implement projects to support Platform 4.0 by targeting people with disabilities who 
have workable potential and need to find new job search channels Caregivers of 
people with disabilities who want to find a way to distribute products and services 
General users who want to search for things That meet their need. The Correlation 
Model of Ecosystem 4 .0  will be a mechanism for purchasing products from people 
with disabilities Which can be further developed into the center of employment / 
sales of products, products, services by setting service channels through Application 
Line, Mobile Internet and Social Media, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter and 
wireless communication at the Center for Capacity Development Occupation of the 
disabled. As for setting budget structures and spending, sharing system is used among 
all stakeholders. Administrator labor costs System training fee Advertising and public 
relations fees Place to train Cost of monitoring and evaluation Including capital 
payments from entrepreneurs related to people with disabilities.  
 
Keywords:  The career and employment Disabilities Platform 4.0 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

เนื่องมาจากในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม                
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนสู่ยุคของการบูรณาการของโลก การผลิตสินค้าที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่าง
กันตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายด้วยเวลาที่รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพด้วย             
การเชื่อมต่อเครือข่ายกับ The Internet of Things (IoT) ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบ
วงจรคาดว่าแรงงานกว่าร้อยละ 35 ในสหราชอาณาจักรจะถูกแทนที่ด้วยสมองกลและหุ่นยนต์ และมี
แนวโน้มที่  จะเกิดขึ้นทั่วโลก ตลาดแรงงานโลกจะเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Transformation) เป็นการสร้างโอกาสให้หลายธุรกิจเติบโตแต่ในทางกลับกันจะทำให้อาชีพบาง
อาชีพหายไป รูปแบบของการจ้างงานจะเปลี่ยนไป การขึ้นค่าแรงถูกจะถูกกกำหนดด้วยทักษะไม่ใช่
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ทุกคนจำเป็นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมใน              
การเรียนรู้ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
ความจำเป็นที่ต้องตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนแห่งความเท่าเทียมกันในสังคม (ธัญญลักษณ์ รุ้งแสง
จันทร์, 2561)  

คนพิการที่มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปีมีสาเหตุมาจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ และพิการ
แต่กำเนิด โดยข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 พบว่ามีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรทั่วประเทศ จำนวน 2,058,082 คน เป็นคน
พิการในวัยแรงงานแต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 182,013 คน ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง และในยุคโลกาภิวัตน์สถานการณ์การทำงานในอนาคตมี  
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากระบบอัตโนมัติและความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีมอบโอกาสให้แก่
แรงงานในอนาคต และในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายที่ต่างไปจากเดิมสำหรับนายจ้างทั่วโลก 
ภายใต้สถานการณ์ที่กำลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลกำลัง
จัดระเบียบการทำงานยุคใหม่ ทักษะอันเป็นที่ต้องการของบริษัทระดับโลกอาจถูกแบ่งตามบริบท            
ได้สองส่วน คือ ทักษะด้านอารมณ์และทักษะด้านความรู้ ซึ่งแม้ทักษะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถือเป็น
เรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันที่ต้องไขว่คว้าเพ่ือเพ่ิมโอกาสการถูกว่าจ้าง และท้ายสุดเพ่ือเตรียมกรอบ            
การทำงานอันนำไปสู่เส้นทาง  

อาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ในระดับสูง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการปรับ
สายทางอาชีพ จัดฝึกอบรมแก่คนพิการที่มีความสามารถทำงานได้ให้มีทักษะด้านอารมณ์หรือทักษะ
ทางสังคม (soft skills) ทักษะด้านความรู้ (hard skills) ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่              
การสร้างระบบ Digital Platform 4.0 จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการและผู้ใช้บริการ (Pearson, 
2020) 

จากสถิติคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 มีคนพิการทีได้รับการออกบัตรทั่วประเทศจำนวน 2,058,082 คน เป็นคนพิการวัย
แรงงานที่สามารถประกอบอาชีพได้จำนวน 182,013 คน แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของการทำงานหรือ
การประกอบอาชีพซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลผลักดันกฎหมายจ้างงานคนพิการที่ระบุให้นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการทั่วไปที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปให้รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่
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ตำแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของลูกจ้าง 100 คน หากเกิน 50 คน
จะต้องรับคนพิการเพ่ิมอีก 1 คน แต่พบปัญหาและอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการคือ สถาน
ประกอบการไม่สามารถหาคนพิการที่มีทักษะ ความสามารถตรงตามจำนวนที่กิจการต้องการได้ 
เนื่ องจากปัญหาสิ่ งอำนวยความสะดวกในที่ทำงานที่ จะเอ้ือให้คนพิการสามา รทำงานได้  
สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ลักษณะการทำงานที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อคนพิการ และพบปัญหา
อีกว่าคนพิการส่วนใหญ่อยู่ตามภูมิภาคในพ้ืนที่ห่างไกลทำให้โอกาสที่จะเดินทางมาทำงานในสถาน
ประกอบการมีความยากลำบาก สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้ทำได้ยากมาก จากปัญหาที่พบทำให้สถาน
ประกอบการเลือกที่จะนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในมาตรา 34 
แทนการจ้างงาน ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวก ทำให้มีสถานประกอบการจ่ายเงินสมทบกองทุนโดยเฉลี่ย           
ปีละประมาณ 1 พันล้านบาท จากสิทธิคนพิการที่ไม่ได้รับโอกาส (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ, 2563) 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ให้บริษัทที่มีพนักงานเกิน 100 คน ต้องจ้าง
คนพิการเข้าทำงาน 1 คน (มาตรา33) หรือถ้าไม่จ้างคนพิการเข้าทำงานก็ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มาตรา34) หรือให้สัมปทาน (มาตรา35) เป็นการส่งเสริม
อาชีพคนพิการในหลายรูปแบบให้คนพิการได้มีอาชีพ หรือสนับสนุนช่องทางให้คนพิการเกิดอาชีพ
เลี้ยงตนเอง เป็นกระบวนการนำไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยในการกำหนดและ            
การปฏิบัติตามนโยบายด้านการส่งเสริมและการจ้างงานคนพิการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  (ราชกิจจานุเบกษา, 2550:พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ให้ความหมาย “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้
ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความ
บกพร่องอ่ืนใด ความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจวัตประจำวัน
และมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประกาศกำหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2550:พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) อาชีพของคนพิการส่วนใหญ่เป็นงานที่ทำมากแต่ได้น้อย  
ต้องใช้ฝีมือและเวลาไปมากกับการผลิตต่อ 1 ชิ้น เช่น งานเย็บปักถักร้อย การถักไหมพรมเป็น
พวงมาลัย กระเป๋า ตุ๊กตา งานช่างฝีมือ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป่าแก้วเป็นรูปต่าง ๆ ช่างแกะสลัก รวมไป
ถึงงานบริการ เช่น บริการนวดผ่อนคลาย ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ งานด้านการเกษตร ทำสวน 
เพาะปลูกพืชต่าง ๆ การเลี้ยงสัตว์ การประมง งานอ่ืน ๆ ปัจจัยที่สำคัญทำให้คนพิการที่ไม่สามารถ 
เข้าสู่ระบบการจ้างงานในสถานประกอบการได้ เนื่องจากคนพิการมีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ การกำหนดตำแหน่งงาน คุณวุฒิการศึกษา ทักษะความรู้ ความสามารถของสถาน
ประกอบการทำให้ไม่สามารถหาคนพิการที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่กำหนดเอาไว้ได้ อาชีพที่ได้รับ
การส่งเสริมยังไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ความพร้อมในด้าน  ต่าง ๆ ความถนัด ทักษะด้าน
อาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิการศึกษา ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ เจตคติทางลบของนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องต่อคนพิการ ระบบขนส่งมวลชนไม่เอ้ืออำนวย
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ในการเดินทางจากบ้านได้ตามลำพังหรือต้องจ่ายค่าแท็กซี่หรือจ้างคนพาไปซึ่งเป็นรายจ่ายที่มากกว่า
เงินเดือนที่ได้รับหรือบางครั้งเดินทางไปทำงานได้แต่ไม่ชอบลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งาน 
ทำความสะอาด งานรับโทรศัพท์ หรืองานต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก รวมถึงปัญหาในการปรับตัวให้
เข้ากับผู้ร่วมงาน ลักษณะงานที่คนพิการไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้เนื่องจากอุปสรรค
ทางกายภาพมีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว การเดินทางหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม สิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น ทางลาด ลิฟท์ ในอาคารสถานที่ ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหลัง
ความพิการทางร่างกาย เช่น ข้อยึดติด แผลกดทับ และทางด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า 
ท้อแท้ ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง ทัศนคติของคนพิการและคนในสังคมที่มีต่อคนพิการหรือความพิการ 
เช่น  ความพิการเป็นเวรกรรม น่าสงสาร น่าเวทนา ควรได้รับการสงเคราะห์ในทุก ๆ ด้าน ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ต้องพ่ึงพาผู้อื่น ควรอยู่แต่ในบ้าน (นางสาววรษา เจริญทวีโชค, 2560)   

เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของโลกใหม่ในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยมีคำถามเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
และการมีงานทำของคนพิการให้มีคุณค่าสูงสอดรับกับความเจริญก้าวหน้าและความทันสมัย
เทคโนโลยี โดยกำหนดคำถามการวิจัยว่าการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศคนพิการเป็นอย่างไร 
สถานการณ์การทำงานในอนาคตเป็นอย่างไร การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำใน Platform 4.0 
เป็นอย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศคนพิการ 
 2.2 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การทำงานในอนาคต 
 2.3 เพ่ือศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 

 ขอบเขตการวิจัยโครงการนี้แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ จำแนกตามเนื้อหา คือ การเปลี่ยนผัน
ของระบบนิเวศคนพิการ สถานการณ์การทำงานในอนาคตและการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของ
คนพิการใน Platform 4.0 โดยมีองค์ประกอบ คือ การกำหนดคุณค่าของระบบส่งเสริมอาชีพและ    
การมีงานทำ ที่มาของรายได้ หุ้นส่วนการดำเนินภารกิจ ภารกิจและกิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลักที่
ต้องใช้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ การกำหนดช่องทางการให้บริการ  
โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2563 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากต้องให้
ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์เจาะลึกและพยากรณ์สถานการณ์และหาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
คนพิการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีระเบียบวิธีวิจัย คือ การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผู้ เชี่ยวชาญด้าน การตลาด คนพิการต้นแบบ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญ            
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ด้านงานสาธารณประโยชน์ ผู้แทนสมาคม ผู้แทนมูลนิธิ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถที่จะขยายผล
ข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลด้านแรงงาน พฤติกรรม
ของของคนพิการต้องศึกษาแบบเจาะลึก นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ข้อคำถามตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตำรา ฯลฯ และที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการเรียบเรียงจากเครื่อง
บันทึกเสียงและสรุปความในแต่ละประเด็นของคำถาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการจำแนกชนิด
ข้อมูล (Typological Analysis) ในระดับมหภาคตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential - Analysis)  การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic 
Induction) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา  

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 
 

การทบทวนวรรณกรรมในที่นี้ พิจารณาเป็น 5 ประเด็น คือ สถิติข้อมูลพ้ืนฐานคนพิการ            
ในประเทศไทย นโยบายภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กรอบความคิดการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

สถิติข้อมูลพ้ืนฐานคนพิการในประเทศไทย คนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่า จำนวนคนพิการทั้งหมด 2,069,075 คน เป็นความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มากที่สุดจำนวน 1,016,075 คน รองลงมา ได้แก่ คนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจำนวน 385,087 คน คนพิการทางการเห็นจำนวน 192,019 คน    
คนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมจำนวน 158,625 คน คนพิการทางสติปัญญาจำนวน 140,059 คน      
คนพิการทางการเรียนรู้จำนวน 12,108 คน คนพิการทางการออทิสติกจำนวน 14,841 คนตามลำดับ 
(กลุ่มแรงงานคนพิการและแรงงานผู้ด้อยโอกาส สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ กระทรวง
แรงงาน, 2562) 

 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งหวังให้คนพิการในประเทศ
ไทยสามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการจ้างงานคนพิการผ่านกลไกทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (สำนักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี, 2556) 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลที่มีข้อจำกัดในการทำภาระกิจ
ในชีวิตประจำวันและไม่มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีสภาพความพิการ ทางการเห็น การได้ยิน  
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ 
มีความต้องการพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมี          
ส่วนร่วมทางประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมได้เช่นบุคคลทั่วไป ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศและกำหนดไว้ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการพ.ศ. 2551) 
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 การเปลี่ยนผันของระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ หรือ ecosystems จะนึกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในธรรมชาติ จนกระทั่ง ในปี 1993 Moore ให้
ความเห็นไว้ว่าธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือพัฒนาได้ ด้วยตนเอง องค์กร
ธุรกิจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางธุรกิจหรือ business ecosystem ที่จะต้องทำงาน
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ มีการพัฒนาและ
ปรับตัวเรื่อยมาจนมาถึงยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ธุรกิจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมผลผลิต 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ ระบบนิเวศทางธุรกิจในยุคนี้ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
หากใครไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่สามารถอยู่ในระบบนิเวศของโลกยุคใหม่ได้ ความหลากหลาย
ทางภูมิศาสตร์ ความร่วมมือของบริษัทในยุคดิจิทัลก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ ซึ่งหมายถึงการ
ทำงานร่วมกันมักเกิดขึ้นจากระยะไกล ไม่มีอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม บริษัทใน
ระบบนิเวศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในตลาดเกิดใหม่ มุ่งเน้นการข้ามอุตสาหกรรม บริษัทในระบบนิเวศ
ดิจิตอลต้องใช้การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ข้อมูลเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา ระบบนิเวศที่
แข็งแกร่งสร้างประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม การสร้างมูลค่าที่เชื่อมต่อกันเป็นทอด ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดประสบการณ์ใหม่ต่อลูกค้า (วิภาธร เฉลิมไทย, 2019) 

  การเปลี่ยนผันของระบบนิเวศทางสังคม ก่อนปี พ.ศ.2534 แนวคิดของสังคมไทยมีทัศนะว่า 
คนพิการจำเป็นที่จะต้องได้รับการสงเคราะห์เลี้ยงดูให้มีชีวิตรอด ด้วยความเมตตาสงสารตามหลัก
มนุษยธรรม จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จึง
เริ่มให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ และมีงานทำ 
รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม ต่อมาได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ.2534 มีมิติที่แตกต่างออกไปคือ ใครมีความบกพร่องหรือมีความพิการอย่างไรไม่ใช่
สาระสำคัญ แต่การเคารพในความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคแห่งสิทธิพลเมือง การทำความเข้าใจถึง
ความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเจตคติและสภาพแวดล้อมจะทำให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างบุคคลทั่วไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการใช้มิติในเชิงสังคม (Social Model) (พระราชบัญญัติ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2534) ปัญหาสังคมไทยเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ขาดความสมดุล
มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าสังคม ส่งผลให้ระบบนิเวศถูกทำลาย และการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี ขาดการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ความรู้และความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนอ่อนแอลง ทั้งหมดคือความสัมพันธ์ของคนในระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจและระบบ
สังคม ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนหรือชุมชนที่ขาดภูมิปัญญา (ปกรณ์และคณะ, 2539) 

ลักษณะของงานและการทำงานในอนาคต การส่งเสริมอาชีพคนพิการในยุคไร้ Platform             
(ทำมาก ได้น้อย) เป็นการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต ส่วนมากเป็นกลุ่มแรงงาน
ทักษะต่ำและมีระดับการศึกษาน้อยซึ่งอาชีพเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สายอาชีพ
ของผู้ประกอบการและอาชีพอิสระที่เหมาะสมกับคนพิการในยุค 4.0 คือ การสร้างสื่อรูปแบบที่ใช้
ความสามารถในการสร้าง Content การเป็นบล๊อกเกอร์ Blogger หรือคอลัมนิสต์ออนไลน์เป็นอาชีพ              
ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ การสอนกวดวิชาออนไลน์รูปแบบการเรียนการสอนกับ
ครูผู้สอนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Application, education plateform, youtube ผู้บริหารการ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบโลจิสติกส์เป็นหัวใจที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็นอาชีพที่มีความ
ต้องการสูงในอนาคตยุค 4.0 วิศวกรเครื่องมือแพทย์ ผู้ออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์
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ทางการแพทย์ นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว  
นักพัฒนาแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (Mobile Application Programmer) อาชีพ
นักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล (Cyber Security) เป็นงานที่ไม่ต้องใช้
การสื่อสารโดยตรงแต่สามารถสื่อผ่านเทคโนโลยีได้ นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ต้องมีทักษะ
ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลอ่ืนได้ อาชีพนักออกแบบกลิ่นซึ่ง
ต้องสามารถแยกแยะกลิ่นต่าง ๆ ได้ดีและสามารถพัฒนาไปเป็นนักออกแบบกลิ่นได้ อาชีพนัก
กฎหมายต้องใช้ความสามารถและทักษะความจำที่ดีในการศึกษาและท่องจำบทกฎหมายต่าง ๆ อาชีพ
นักกฎหมายยังเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องและมีเกียรติ อาชีพนักประพันธ์เพลงเป็นอาชีพที่ต้องใช้
ความสามารถด้านดนตรี ด้านเสียงเพลง และการฟังท่วงทำนองเนื้อร้องหากมีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะก็จะสามารถเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ อาชีพนัก
ดนตรีบำบัดเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันผู้คนมีความเครียดมากขึ้นดังนั้นในปัจจุบันอาชีพนักดนตรี
บำบัดจึงเป็นอาชีพใหม่ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลง (นางสาวชลลดา พุ่มพฤกษ์และ
คณะ, 2562 )  

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้                  
คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ส่งเสริม
และสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายคนพิการให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม พัฒนานโยบายและการ
บริหารจัดการคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล (Development) เสริมพลังคนพิการให้
เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม (Empowerment) เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการและเครือข่าย (Participation) ค่านิยม มีคุณธรรม 
นวัตกรรมดีเด่น เน้นทีมงาน ประสานเครือข่าย อาชีพในปัจจุบันจึงเป็นในลักษณะการฟ้ืนฟูสมรรถนะ
การนำจุดแข็งของคนพิการมาพัฒนา เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ มีทักษะทาง
สังคมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและวิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยี สามารถยกระดับ
สถานภาพทางสังคมและปรับเจตคติที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เกิดการสนับสนุนการทำงานเชิงการบูรณาการร่วมกัน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
มากขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพในสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในสายทางอาชีพใหม่ใน Platform 4.0 (กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2556) 

 การจัดการในระบบ Platform การส่งเสริมอาชีพคนพิการในรูปแบบใหม่ กำหนดการจัดการ         
กลยุทธ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการพัฒนาสายทางอาชีพใหม่ของคนพิการใน 
Digital Platform ในอนาคตโดยอาศัย Disruptive technologies ที่เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่งต่างจาก
นวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเป็นเพียงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุน
กระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ โดยในรายงานของ McKinsey Global Institute ได้ระบุเทคโนโลยี 12 
ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Mobile Internet) 
พัฒนามาจากอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คทำงานเป็นระบบ
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เครือข่ายขนาดใหญ่และถูกพัฒนาระบบมาเรื่อย ๆ เป็น HSCSD, GPRS, EDGE ซึ่งเป็นระบบเก่าที่
เรียกว่า 2G (Netcentrex.net. 2018 ) เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (Automation) เป็น
เครื่องจักรหุ่นยนต์หรือระบบแขนกลต่าง ๆ แม้กระทั่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูล
ระยะไกลเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เหตุผลหลัก ๆ คือการต้องการลดต้นทุนธุรกิจ เพ่ิมคุณภาพ
ให้กับการผลิตและการขนส่ง ความต้องการผลิตให้มากขึ้นและไวขึ้น ให้สอดรับกับข้อจำกัดด้านเวลา 
สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่มีมากข้ึน เทคโนโลยี Automation เข้ามาสนับสนุนมนุษย์ให้ทำงานง่าย
และมีประสิทธิภาพดีขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) การประมวลผล (Cloud Computing) คือ บริการ
ที่ให้เราใช้หรือเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยครอบคลุม
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการใน
การใช้งาน หรือกล่าวได้ว่าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นและสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้
ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น (Chanakan Budrak, 2019) แหล่งจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ทุกชนิดที่อยู่ในองค์กรซึ่งซอฟต์แวร์ปกติทั่วไปไม่สามารถรองรับการเก็บข้อมูลหรือ
ประมวลผลได้ Big Data คือเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมหรือ Platform ไอทีรุ่นใหม่ที่สามารถ
จัดการกรองเลือกข้อมูล วิเคราะห์ แสดงผล และการใช้งานข้อมูลได้ (POSTED, 2019) ระบบ
โครงข่ายในการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม (Blockchain)  
Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการจัดเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใย      
แมงมุมที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ชนิดอ่ืน ๆ ในอนาคตโดยไม่มีตัวกลาง           
คือสถาบันการเงินหรือสำนักชำระบัญชีเป็นระบบโครงข่ายในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยการตัด
ตัวกลางอย่างสถาบันการเงินที่มีอยู่ออกไปทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมถูกลง Blockchain 
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักสำคัญ คือ 1) กล่องเก็บข้อมูลหรือ Block ทำหน้าที่กระจายข้อมูลไปให้         
ทุกคนที่เกี่ยวข้องเก็บเอาไว้ 2) จากนั้นจึงนำกล่องมาผูกเข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า Chain 3) การตกลง
ร่วมกันหรือ Consensus เพ่ือกำหนดข้อตกลงเรื่องกฎและเครื่องมือที่ ใช้ในเครือข่ายของผู้ใช้           
4) ขั้นตอนการตรวจสอบหรือ Validation เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นร่วมกัน (ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ , ม.ป.ป.) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คือ 
เครื่องจักร (machine) ที่มีฟังก์ชันที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ AI 
ถูกจำแนกเป็น 3 ระดับตามความสามารถหรือความฉลาด ดังนี้ 1) ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Narrow 
AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อน (Weak AI) 2) ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI) คือ AI ที่มี
ความสามารถระดับเดียวกับมนุษย์สามารถทำทุก ๆ อย่างที่มนุษย์ทำได้และมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียง
กับมนุษย์ 3) ปัญญาประดิษฐ์แบบเข้ม (Strong AI) คือ AI ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ในหลาย ๆ
ด้าน (สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, 2561) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) หมายถึง 
การที่อุปกรณ์สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ตทำให้มนุษย์สามารถสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง (DevBun, 
2017) การจัดการกลยุทธ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการพัฒนาสายทางอาชีพใหม่ ๆ 
ของคนพิการใน Digital Platform ในอนาคตโดยกำหนดคุณค่าหรือเป้าประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ระบบ Digital Platform ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้ามาใช้ระบบและนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกลไกลระบบ
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การจ้างงานเพ่ือสร้างโอกาสในการทำงานให้คนพิการมากที่สุด (นางสาวชลลดา พุ่มพฤกษ์และ       
คณะ, 2562) 

ตัวแบบดำเนินธุรกิจสหสัมพันธ์ (Business canvas) การส่งเสริมอาชีพคนพิการในยุค 4.0 
เป็นการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน              
การพัฒนายกระดับความสามารถและการทำงานให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น Business Model 
Canvas เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนธุรกิจซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพ (Visualizing) ได้อย่าง
ครบถ้วนทุกมุม ช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเมินความสำเร็จของแผนงานและเลือก
รูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยแบ่งโครงสร้างในการวางแผน และกำหนด
กลยุทธ์ออกเป็น 9 ส่วนซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันและช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้อย่างครบถ้วน
ชัดเจน The Business Model Canvas ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ คือ ลูกค้า สินค้าและบริการของ
ธุรกิจ โครงสร้างของธุรกิจ ความอ่อนไหวทางการเงิน Business Model Canvas เปรียบเสมือนพิมพ์
เขียวของยุทธวิธีดำเนินการผ่านโครงสร้างองค์กรกระบวนการและระบบซึ่งจะช่วยในการวางแผน
ธุรกิจอย่างรอบด้าน (รัชนีกร ตรีสมุทรกุล, 2558) 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศคนพิการและสถานการณ์การทำงานในอนาคตล้วน
มีความจำเป็นในการศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำในแพลตฟอร์ม 4.0 จากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า สมชัย เบญจชัย.2543 ได้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผันของระบบนิเวศ 
คนพิการมีแนวโน้มส่งผลต่อสถานการณ์การทำงานในอนาคต ชึ่งธัญญาลักษณ์ รุ่งแสงจันทร์ กล่าวว่า
สถานการณ์การทำงานในอนาคตหลังจากเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะมีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลครบวงจรมากขึ้น หากคนพิการไม่เตรียมความพร้อมปรับตัวทั้งด้านความรู้ ความคิดเชิง
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ไขปัญหาและทักษะด้านภาษา และทักษะในสายทางอาชีพใหม่ ๆ ก็จะส่งผล
ให้คนพิการเป็นแรงงานที่ไร้ทักษะฝีมือ ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบแรงงานที่เปลี่ยนผันสู่              
ยุค 4.0 เนื่องจากถูก Disruptive Technology ตามแนวความคิดของ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย    
กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ประกอบไปด้วยอินเทอร์เน็ตไร้สาย เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้าน
การวิเคราะห์ การประมวลผล แหล่งจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบโครงข่ายในการจัดเก็บข้อมูล
ธุรกรรมออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ทำให้ลักษณะการทำงานและสายทางอาชีพ
ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในระบบ Platform 4.0 ซึ่งการจะส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทำในระบบ Platform 4.0 สามารถพิจารณาจากตัวแบบ Business Model 
Canvas ของ Alexander Osterwalder พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ 9 ส่วน ด้วยกันคือ กลุ่มของ
ลูกค้า การนำเสนอคุณค่า ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า  
คู่ค้าดำเนินธุรกิจที่สำคัญ กิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลัก โครงสร้างค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวความคดิได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1: กรอบความคิดการวิจัย การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0  

จากกรอบแนวความคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระประกอบด้วยการเปลี่ยนผ่านของ
ระบบนิเวศคนพิการและสถานการณ์การทำงานในอนาคต ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วยการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0 
 
6. ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้พิจารณาใน 3 ประเด็นคือ 1) การเปลี่ยนผันของระบบนิเวศคนพิการ 
2) สถานการณ์การทำงานในอนาคต สายทางอาชีพและการมีงานทำ 3) การส่งเสริมอาชีพและการ
มีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0 รายละเอียด ดังนี้ 
 
 6.1 การเปลี่ยนผันของระบบนิเวศคนพิการ จำนวนคนพิการมีเพ่ิมมากข้ึนสาเหตุมาจากอาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในแต่ละปีของ
ประเทศไทยมีจำนวนสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เจตคติของที่มีต่อคนพิการสังคมไม่เปิดโอกาส
ให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ยังมองว่าคนพิการเป็นภาระทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทอง จึงทำให้คน
พิการ ไม่ได้รับการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และการเข้าร่วมในกิจกรรม
ประเพณีต่าง ๆ ในสังคม คนพิการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเขตชนบทหางไกล มีฐานะยากจนขาดโอกาส
ได้รับการดูแลรักษาหรือฟ้ืนฟูโดยแพทย์เฉพาะทาง การเข้าถึงบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการในประเทศท่ีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบัน

 

การเปลี่ยนผัน 

ของระบบนิเวศคนพิการ 

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของ 
คนพิการ ใน Platform 4.0  

- การกำหนดคุณค่าของระบบส่งเสริม 
   อาชีพ และการมีงานทำ 
- ที่มาของรายได้  
- หุ้นส่วนการดำเนินภารกิจ  
- ภารกิจและกิจกรรมหลัก  
- ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้  
- การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  
- การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ 
- การกำหนดช่องทางการให้บริการ  
- โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่าย 

สถานการณ์การทำงานใน
อนาคต 

- สายทางอาชีพและการมีงานทำ 
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หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงมากขึ้นได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ” ไห้เข้ามามีบทบาทในการดูแลคนพิการในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนา
สมรรถภาพคนพิการ (กนกทิพย์, 29 ตุลาคม 2563) 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในอดีตเจตคติของสังคมที่มีต่อคนพิการยังมองว่า           
คนพิการเป็นภาระ สังคมยังไม่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงถึงสักยภาพที่มีเท่าที่ควร สาเหตุของความ
พิการเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรค อุบัติเหตุจากการทำงาน อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลทำให้มีจำนวนคนพิการมีเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี สถิติคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่า จำนวนคนพิการทั้งหมด 2,048,366 คน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2: สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3: วิเคราะห์ตามประเภทความพิการ 
ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. 2563. สถานการณ์คนพิการ 30 มิถุนายน 2563             

(รายไตรมาส). เว็บไซต์.  http://dep.go.th/images/slides/pdf/20200630.pdf 
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 6.2 สถานการณ์การทำงานในอนาคต โลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระบบ
อัตโนมัติและความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี กำลังมอบโอกาสให้แก่แรงงานในอนาคต เป็นความท้าทายที่
ต่างไปจากเดิมสำหรับนายจ้างทั่วโลกภายใต้สถานการณ์ที่เรากำลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 ผู้นำธุรกิจกำลังควบคุมกิจการเพ่ือปรับตัวรับกระแสการเปลี่ยนแปลง อยู่ในช่วงต้นของ             
การไขว่คว้าความเป็นไปได้ที่ความล้ำหน้าต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลจัดระเบียบการทำงานยุคใหม่ 
ทักษะอันเป็นที่ต้องการของบริษัทถูกแบ่งตามบริบทได้สองส่วน คือ ทักษะด้านอารมณ์และทักษะ  
ด้านความรู้ ซ่ึงแม้ทักษะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ถือเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันที่ต้องไขว่คว้าเพ่ือ         
เพ่ิมโอกาสการถูกว่าจ้างและท้ายสุดเพ่ือเตรียมกรอบการทำงานอันนำไปสู่เส้นทางอาชีพที่ประสบ
ความสำเร็จ ทักษะด้านอารมณ์หรือทักษะทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะระหว่างบุคคลหรือ
ลักษณะอุปนิสัยที่สำคัญ ที่ช่วยให้มีความสามารถในการจัดการงานจนสำเร็จได้ในระดับสูง "แรงงานที่
ใช้เทคโนโลยีได้ดีจะมีความได้เปรียบ” ความสำเร็จในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ จะมีผลิตภาพสูงกว่า  
กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ เพราะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในสาขาของตนซึ่งความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสำคัญ ดังนั้นนายจ้างจึงต้องการว่าจ้างบุคคลที่มีทักษะดังกล่าว 
(อภิชาต, 30 พฤศจิกายน 2563) 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า โลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ภายใต้สถานการณ์ที่เรากำลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  4 ผู้นำธุรกิจกำลังควบคุมกิจการ
เพ่ือปรับตัวรับกระแสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีอัตโนมัติในยุค             
ของระบบดิจิทัล รวมถึงคนพิการก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง เพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงทักษะด้านอารมณ์หรือทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะระหว่างบุคคลหรือลักษณะอุปนิสัย 
ถือเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันที่ต้องไขว่คว้าเพ่ือเพ่ิมโอกาสการถูกว่าจ้างและเตรียมกรอบการทำงาน
อันนำไปสู่เส้นทางอาชีพใหม่ที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุด 

 การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในยุค  1.0 ไร้ Platform             
เป็นการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตส่วนมากเป็นกลุ่มแรงงานทักษะต่ำและมีระดับ
การศึกษาน้อย ซึ่งอาชีพเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย            
ในการทำงานมากขึ้น ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบอาชีพคนพิการแบบเก่า และแนวโน้มอาชีพใหม่ที่ควรส่งเสริมสำหรับ             
คนพิการทางด้านร่างกาย (ชลลดา พุ่มพฤกษ์และคณะ, 2562) 

การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในยุค 1.0 ไร้ Platform 
อาชีพในยุค 1.0 ไร้ Platform เสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการ Platform 4.0  

เกษตรกรปลูกผักตามฤดูกาล  
เลี้ยงจิ้งหรีด กบ ปลา  
ช่างเสริมสวย ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ช่างตัดผม งานธุรการ แม่บ้าน ขาย
ลอตเตอรี่ การเย็บผ้า งานธุรการ แม่
ครัว การประกอบอาหาร และบาริสต้า  

คอลัมนิสต์ออนไลน์ ติวเตอร์ออนไลน์ ผู้บริหารการจัดซื้อ
จัดจ้าง  Logistics  วิศวกรเครื่องมือแพทย์ นักออกแบบ
เว็บไซต์  นักพัฒนาแอปพลิ เคชั่น  นักวิ เคราะห์ความ
ปลอดภัยทางข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล  
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ภาพที่ 4: นำเสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการทางร่างกาย Platform 4.0 

(ชลลดา พุ่มพฤกษ์และคณะ, 2562) 

การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายในยุค 1.0 ไร้ Platform (ทำมาก 
ได้น้อย) เป็นการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตโดยใช้ทักษะที่ ไม่ต้องการ                  
ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมากนัก ซึ่งอาชีพเหล่านี้ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบั นที่นำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบอาชีพคนพิการแบบเก่า และ แนวโน้มอาชีพใหม่ที่ควรส่งเสริม                  
การสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (ชลลดา พุ่มพฤกษ์และคณะ, 2562) 
 

การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายในยุค 1.0 ไร้ Platform 
อาชีพในยุค 1.0 ไร้ Platform เสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการ Platform 4.0  

(ทำมาก ได้น้อย) เป็นการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต
โด ย ใช้ ทั ก ษ ะ ที่ ไม่ ต้ อ งก า รค ว า ม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากนัก เช่น การ
เย็บผ้า งานธุรการ แม่ครัว การประกอบ
อาหาร และบาริสต้า  

อาชีพ 1) Web Designer นักออกแบบเว็บไซต์  
    1.1) Web Designer       1.2) Web Developer  
    1.3) Software Engineer   1.4) Web Master  
2) MOBILE APPLICATION PROGRAMMER การพัฒนา 

APPLICATION  
    2.1) MOBILE APPLICATION PROGRAMMER  
    2.2) MOBILE APPLICATION DEVELOPER  
    2.3) MOBILE APPLICATION SOFTWARE ENGINEER  
    2.4) MOBILE APPLICATION MANAGER  
3) Cyber Security นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล   
    3.1) Cyber Security   
    3.2) Cyber Crime Analyst   
    3.3) Cyber Security Engineer  
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การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายในยุค 1.0 ไร้ Platform 
อาชีพในยุค 1.0 ไร้ Platform เสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการ Platform 4.0  

    3.4) Cyber Security Manager  
4) Data Analytic นักวิเคราะห์ข้อมูล  
    4.1) Data Analytic         4.2) Business Analyst  
    4.3) Data Architect.      4.4) Chief Data 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5: นำเสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
ที่มา: (ชลลดา พุ่มพฤกษ์และคณะ, 2562) 

 

 การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเห็นในยุค 1.0 ไร้ Platform เป็นการส่งเสริมให้ประกอบ
อาชีพเพ่ือมีรายได้ในการดำรงชีพ โดยมองจุดแข็งของคนพิการทางการว่ามีความสามารถด้านประสาท
สัมผัส ด้านการฟัง การดม และมีความจำที่ดี เนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันทำให้             
เกิดความชำนาญมากกว่าคนปกติแต่ขาดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการทางการเห็น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ดังนี้ 

ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบอาชีพคนพิการแบบเก่า และ แนวโน้มอาชีพใหม่ที่ควรส่งเสริมการ
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น (ชลลดา พุ่มพฤกษ์และคณะ, 2562) 
 

การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเห็น ในยุค 1.0 ไร้ Platform 
อาชีพในยุค 1.0 ไร้ Platform เสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการ Platform 4.0  

รายได้ค่าตอบแทนน้อย 
1 (ขายลอตเตอรี่   

2 (อาชีพนวด   
3 (อาชีพคอลเซนเตอร์  

4 (อาชีพร้องเพลง  

1) อาชีพนักกฎหมาย  
    1.1) ผู้ช่วยนักกฎหมาย    1.2) นักกฎหมาย  
    1.3) ผู้จัดการ               1.4) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
2) นักออกแบบกลิ่น  
    2.1) นักประเมินคุณภาพกลิ่น 2.2) นักวิจัยและพัฒนา  
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การส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเห็น ในยุค 1.0 ไร้ Platform 
อาชีพในยุค 1.0 ไร้ Platform เสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการ Platform 4.0  

    2.3) นักออกแบบกลิ่น         2.4) Project Manager (PM)  
3) นักประพันธ์เพลง  
    3.1) นักแต่งเพลง  
    3.2) นักออกแบบเสียง (Sound Designer)  
    3.3) โปรดิวเซอร์       
    3.4) Commentator ทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์  
4) นักดนตรีบำบัด มีทักษะความรู้ทางด้านดนตรี  
    4.1) ผู้ช่วยนักดนตรีบำบัด    4.2) นักดนตรีบำบัด  
    4.3) นักออกแบบเพลงบำบดั   4.4) วิทยากรด้านดนตรบีำบดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6: นำเสนอสายทางอาชีพใหม่สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
(ชลลดา พุ่มพฤกษ์และคณะ, 2562) 

 
6.3 การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0  

6.3.1 การกำหนดคุณค่าของระบบส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ คนพิการออกมา
แสดงตัวตน มีจุดยืน กำหนดเป้าหมาย ทำอย่างไรให้สถานประกอบการจ้างงานให้มากที่สุด ในระบบ 
Platform 4.0 มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (ผู้จ้างงานและผู้รับจ้าง)     
มากที่สุด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ระบบ Digital Platform 
และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตรงกับความต้องการใช้ มีกระบวนการส่งเสริม
ให้คนพิการเพ่ิมทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าสู่มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น สู่การพัฒนาให้มีแรงงานคนพิการในสายทางอาชีพใหม่ นำความรู้และวิทยาการ
สมัยใหม่ทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ  ยกระดับ
สถานภาพทางสังคมของคนพิการและปรับเจตคติที่มีคุณค่าให้ตนเองและสังคม โดยมีเป้าประสงค์ใน
การส่งเสริมอาชีพ   โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ
ในสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสายทางอาชีพ ใหม่  ใน  Platform 4.0                
(ชยุต,20 พฤศจิกายน 2563) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Digital Platform มีประโยชน์สำหรับ           
คนพิการและผู้ใช้บริการ ผู้จ้างงานและผู้รับจ้าง โดยเป้าประสงค์ของระบบคือการที่มีผู้ใช้งานระบบ 
Digital Platform 4.0 เป็นจำนวนมาก ตัวระบบสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายและสะดวกนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ข้อมูลที่มีเกี่ยวข้องและตรงตามความต้องการของคนพิการหรือผู้ใช้บริการ             
มากที่สุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องกับต้องความต้องการของตลาดแรงงานในยุค
ปัจจุบัน เกิดการร่วมมือสนับสนุนในการทำงานเชิงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายและบุคคลที่มีความสนใจ มาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมให้คนพิการ
มีอาชีพให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำหลักสูตร
การพัฒนาอาชีพในสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสายทางอาชีพใหม่ในยุคปัจจุบันให้
เท่าทันกับ การดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป เพ่ือการบรรลุเป้าหมายคนพิการมีอาชีพ มีงานทำ 

6.3.2 ที่มาของรายได้ งบประมาณประจำปีของกรมฯ เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดูแลคนพิการ เงินกองทุนของ                
คนพิการโดยตรง องค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนใน
มาตรา 34 สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณภาครัฐ และที่มาของรายได้อาจมาจาก สิทธิบัตร Platform 4.0 ลิขสิทธิ์ ภาคเอกชน 
(CSR) เงินบริจาค การจัดกิจกรรมหาทุน (ดร.สัมพันธ์, 3 พฤศจิกายน 2563) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ที่มาของรายได้มาจากเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดูแลคนพิการและ
เงินกองทุนของคนพิการโดยตรงมีรายได้จากการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในมาตรา 34 จากนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่ง
เงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุน เพ่ือใช้ดำเนินงานในการส่งเสริมอาชีพ
สำหรับคนพิการ จากงบประมาณประจำปีของกรมฯ องค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สถาน
ประกอบการที่มีความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
ภาครัฐ และที่มาของรายได้อาจมาจาก สิทธิบัตร Platform 4.0 ลิขสิทธิ์ ภาคเอกชน (CSR) เงินบริจาค 
การจัดกิจกรรมหาทุน ส่วนแบ่งฉลากกินแบ่งรัฐบาล 

6.3.3 หุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจ มาจากหลาย ๆ ส่วนงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม ภาคีเครือข่าย
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมมือกันมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน กรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
คนพิการ บูรณาการการส่งเสริมอาชีพใหม่สำหรับคนพิการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการที่มีความสนใจในการจ้างงานคนพิการในสายงานอาชีพ
ใหม่ ๆ ที่ได้รับการส่งเสริม สมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในการเผยแพร่ให้คนพิการรับรู้และเข้าถึง
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การส่งเสริมอาชีพใหม่ สำนักงานกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล (ดร.สมเกียรติ 12 พฤศจิกายน 2563,               
ดร.กมลพรรณ 20 ตุลาคม 2563) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสมาคม                
คนพิการแห่งประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการใน platform 4.0 เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเข้าถึงการศึกษาและมีหลักสูตรที่รองรับกับสายทางอาชีพใหม่มากยิ่งขึ้น 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสถานบันฝึกอบรมหรือสถาบัน
พัฒนาอาชีพ เพ่ือจัดหลักสูตรการพัฒนาอาชีพในสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน            
สายทางอาชีพใหม่ใน Platform 4.0 ตลอดจนส่งเสริมการจ้างงานและช่วยอำนวยความสะดวกและ
หางานและนายจ้างและสถานประกอบการ โดยได้มีการจับคู่หางานกันผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็น
ตัวกลางในการ Matching ระหว่างคนพิการหางานกับนายจ้างและสถานประกอบการ เพ่ือให้
กระบวนการจ้างงานมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นายจ้างและสถานประกอบการได้คนหางานที่ตรงกับ
ความต้องการกับตำแหน่งงาน และช่วยให้คนพิการหางานได้ทำงานที่ตรงกับความต้องการได้สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการหางานที่สนับสนุนโดยภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา 
(Any Time Any Where) (ม.ร.ว.ปณิธาน, 12 พฤศจิกายน 2563) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าหุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจมาจากหลาย  ๆ 
ส่วนงาน ภาครัฐกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน สถาบันการเงิน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (DE)  สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สำนักงานกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล สมาคมสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา 
และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย 
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการใน platform 4.0 เพ่ือส่งเสริมให้
คนพิการเข้าถึงการศึกษาและมีหลักสูตรที่รองรับกับสายทางอาชีพใหม่มากยิ่งขึ้น  กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสถานบันฝึกอบรมหรือสถาบันพัฒนาอาชีพ 
เพ่ือจัดหลักสูตรการพัฒนาอาชีพในสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสายทางอาชีพใหม่ 
ตลอดจนส่งเสริมการจ้างงาน และช่วยอำนวยความสะดวก โดยได้มีการจับคู่หางานกันผ่านเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่เป็นตัวกลางในการ Matching ระหว่างคนพิการหางานกับนายจ้างและสถานประกอบการ 
เพ่ือให้กระบวนการจ้างงานมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นายจ้างและสถานประกอบการได้คนหางานที่ตรง
กับความต้องการกับตำแหน่งงาน และช่วยให้คนพิการหางานได้ทำงานที่ตรงกับความต้องการได้
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการหางานที่ได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงบุคคล
ทั่วไปที่สนใจมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน บูรณาการการส่งเสริมอาชีพใหม่สำหรับคนพิการ 
กระทรวงศึกษาธิการสร้างหลักสูตรและฝึกอบรมสายทางอาชีพใหม่ ประสานเครือข่ายเพ่ือรองรับการ
จ้างงานสำหรับคนพิการ สถานประกอบการที่มีความสนใจในการจ้างงานคนพิการในสายงาน            
อาชีพใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม สมาคมที่เก่ียวข้องกับคนพิการในการเผยแพร่ให้คนพิการรับรู้และเข้าถึง
การส่งเสริมอาชีพใหม่หุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจ สถาบันการสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการ และสมาคม 
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6.3.4 ภารกิจและกิจกรรมหลัก ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมให้คนพิการ สร้างกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อยอด
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อาชีพและสร้างแรงบันดาลใจทางสายทางอาชีพใหม่ให้กับคนพิการ เป็นผู้ประสานทรัพยากร จัดหา
แหล่งทุน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือการส่งเสริม
อาชีพและมีงานทำสำหรับคนพิการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ขยายผล              
การดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มประเภทความพิการ จัดเก็บข้อมูลของ Platform 4.0 ให้มี
ความถูกต้องต้องชัดเจนและแม่นยำที่สุดโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้มาจะต้อง Link และ
เชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Digital Platform ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ระบบ 
Digital Platform เข้าถึงได้ง่ายสะดวกต่อผู้ใช้งานที่สุด การประชาสัมพันธ์ระบบ Digital Platform 
อย่างกว้างขวางทุกช่องทางอุปกรณ์เทคโนโลยีผ่านสื่อสังคม Social Network บนโลกออนไลน์   
(วิบูลย์, 13 พฤศจิกายน 2563:อรรธพงษ ์, 13 พฤศจิกายน 2563)  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ภารกิจและกิจกรรมหลัก คือการส่งเสริม
อาชีพใหม่สำหรับคนพิการ บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างหลักสูตรและ
ฝึกอบรมสำหรับอาชีพใหม่ของคนพิการหรือส่งเสริมให้คนพิการเข้าเรียนตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาร่วมกับคนปกติ ประสานงาน คัดเลือก คนพิการที่มีความสนใจและมีความพร้อมเข้ารับ
การส่งเสริมอาชีพ  สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการจ้างงานเมื่อ
คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ ประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการในการจ้าง
งาน ติดตาม ประเมินผล คนพิการที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพใหม่ เพ่ือสร้างเป็นต้นแบบอาชีพ คนพิการ
ต่อไป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีในสังคม รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดอาชีพจาก
ฐานความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งสนับสนุน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรม มี
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจทางสายทางอาชีพใหม่ให้กับคนพิการใน
รุ่นถัดไป เป็นผู้ประสานทรัพยากร จัดหาแหล่งทุน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำสำหรับคนพิการ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ และขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มประเภทความ
พิการ การดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลของ Platform 4.0 ให้มีความถูกต้องต้องชัดเจนมีความแม่นยำ
ที่สุด ข้อมูลจะต้อง Link และเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบข้อมูลในระบบ Digital Platform ต้อง
ถูกต้องครบถ้วน สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกต่อผู้ใช้งานมากที่สุด รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ระบบ 
Digital Platform ทุกช่องทางผ่านสื่อสังคม Social Network บนโลกออนไลน์ 

6.3.5 ทรัพยากรหลักท่ีต้องใช้ การประกอบอาชีพของคนคนพิการใน platform 4.0 
ใหม่ คนพิการที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมด้านศักยภาพ ความต้องการในการ
ประกอบอาชีพ ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ สมาคม รัฐบาล เอกชน ร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ จัดหาเงินงบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดซื้อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย การประสานทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคลากรทีมพัฒนา
สารสนเทศงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และภาคีเครือข่าย เข้ามาร่วมกันดำเนินงานโครงการ ผู้ดูแล
ระบบจัดเก็บข้อมูล Platform 4.0 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานและ
ปลอดภัยสามารถรองรับรองรับระบบ Digital Platform ได้เป็นอย่างดี รวมถึงตัวคนพิการ ข้อมูลคน
พิการและผู้ใช้บริการ (สนธยา, 3 พฤศจิกายน 2563:สุภรธรรม, 15 กันยายน 2563)  
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพใน             
การขับเคลื่อนงานที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพใน Platform 4.0 ใหม่ ของคนคนพิการ การส่งเสริม
อาชีพใหม่สำหรับคนพิการทางการเห็น ต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานในการเป็นศูนย์กลางการ
ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ บุคลากร ในการประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมอาชีพ พ้ืนที่ในการฝึกอบรม จะ
ดำเนินการในลักษณะความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมอาชีพและ
การมีงานทำในลักษณะของประสานทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และภาคเครือข่าย เข้ามาร่วมกันดำเนินงานโครงการ ผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูล Platform 
4.0 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานและปลอดภัยสามารถรองรับรองรับระบบ 
Digital Platform ได้เป็นอย่างดี รวมถึงตัวคนพิการ ข้อมูลคนพิการและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Platform 
4.0  

   6.3.6 การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คนพิการที่ต้องการหาช่องทางในการหาโอกาสงาน
ใหม่ ๆ บุคคลทั่วไปที่ต้องการหางาน องค์กรธุรกิจ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ ต้องการหาช่องทาง
ในจำหน่ายสินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ค้นหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตน สถาน
ประกอบการที่มีความต้องการแรงงานคนพิการ สถานประกอบการที่มีความต้องการทำกิจการต่าง ๆ
เพ่ือสังคม (CSR) สถานประกอบการหรือผู้ใช้บริการทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์หรือ
สิ่งของต่าง ๆ (สนาม, 1 ธันวาคม 2563:สิบหมื่นชัย, 9 พฤศจิกายน 2563)  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการ 7 ประเภทที่มี
ศักยภาพสามารถทำงานได้มีความต้องการหาช่องทางในการหาโอกาสงานใหม่ ๆ รวมถึงคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการหาช่องทางในจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง  ๆ ในการขยายโอกาส 
ผู้ใช้บริการทั่วไปที่มีความต้องการค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตน เช่น แรงงานคน
พิการ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับคนพิการ สถานประกอบการ
ที่มีความต้องการแรงงานคนพิการที่ตรงกับสายทางอาชีพใหม่ สถานประกอบการที่มีความต้องการทำ
กิจการต่าง ๆ เพ่ือสังคม (CSR)  

6.3.7 การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ Digital Platform 4.0 ซึงเป็นศูนย์กลางใน
การเปิดโอกาส หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ผู้ใช้บริการทั่วไป ได้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับคนพิการโดยตรง เช่น สถานประการประกาศหาแรงงานคนพิการ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเข้ามาดูข้อมูล Digital Platform 4.0 ร่วมกัน และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการแต่ละประเภท สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ป้อนแหล่งงาน รวมถึงการ
กำกับและติดตามผล หรือเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการทั่วไปได้เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์จากคนพิการตาม
ความสนใจ โดยใช้บริการผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ และทาง Social Media (ชัยพร, 25 
พฤศจิกายน 2563:ชีวานนท์, 9 พฤศจิกายน 2563)  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า Digital Platform 4.0 ซึงเป็นศูนย์กลาง 
ในการเปิดโอกาส หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันนำข้อมูลไปใช้ในการจัดฝึกอบรม พัฒนา
ต่อยอดอาชีพ จัดหาแหล่งงานที่เหมาะสมกับสภาพของความพิการในแต่ละประเภท สนับสนุนทุน             
ในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ Digital Platform 4.0 เป็นศูนย์กลางการจ้างงาน การขายสินค้า 
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ผลิตภัณฑ์ บริการ ระหว่างสถานประกอบการและผู้สนใจ กับคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
เป็นหน่วยงานประสานส่งคนพิการให้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเฉพาะด้าน
ต่างๆ ที่ตรงตามความถนัดของคนพิการที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  อีกทั้งเป็นช่องทางให้
ผู้ใช้บริการทั่วไปได้เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของคนพิการตามความสนใจ โดยใช้บริการผ่าน Application 
บนโทรศัพท์มือถือ และ ทาง Social Media ในการซื้อสินค้าของคนพิการยังสามารถนำไปคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณในการลดหย่อนภาษีได้ 

6.3.8 การกำหนดช่องทางการให้บริการ บริการส่งเสริมการฝึกอาชีพ จากเดิมที่มี
การส่งเสริมการฝึกอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนเชิงรุกมากขึ้น โดยจัดให้มีบริการหลักสูตรอบรมออนไลน์เพ่ืออำนวยความสะดวก และ
การทำงานร่วมกับเครือข่าย ทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษา เพ่ือจัดอบรมและพัฒนาต่อยอด             
เชิงวิชาชีพให้กับคนพิการเพ่ิมขึ้น เป็นสื่อกลางระหว่างคนพิการและผู้ประกอบการ ประสานภาคี
เครือข่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาต่อยอดอาชีพ ศูนย์บริการคนพิการ สถานศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จัดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการ และช่องทางการสื่อสาร
แบบไร้สาย (Wireless) Application Line Mobile Internet และ Social Media Facebook Youtube 
Instagram Twitter กระทรวง (ไกรสร,18 ธันวาคม 2563:นิธิพัฒน์, 9 พฤศจิกายน2563) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ช่องทางการให้บริการ ระบบ Platform 4.0 
บริการส่งเสริมการฝึกอาชีพจากเดิมที่มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ          
คนพิการ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงรุกมากข้ึน โดยจัดให้มีบริการหลักสูตรอบรม
ออนไลน์เพ่ืออำนวยความสะดวก และการทำงานร่วมกับเครือข่าย ทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษา 
เพ่ือจัดอบรมและพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาชีพให้กับคนพิการเพ่ิมขึ้น เป็นสื่อกลางระหว่างคนพิการและ
ผู้ประกอบการ ประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาต่อยอดอาชีพ  ศูนย์บริการคนพิการ 
สถานศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
ของคนพิการ และช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) Application Line Mobile Internet 
และ Social Media Facebook Youtube Instagram Twitter กระทรวง DE  

6.3.9 โครงสร้างงาประมาณและการใช้จ่าย งบประมาณมาจากผู้สนับสนุนใน            
การสร้างระบบ Platform 4.0 โดยมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ใช้บริการทั่วไป จะเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพและบูรณา
การส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายสถานที่ที่ใช้ในการจัด
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Platform 4.0 ค่าแรงงาน
ผู้ดูแลระบบ  

ค่าฝึกอบรมการใช้ระบบ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบและจัดทำรายงานการ
ดำเนินงานโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลค่าวางแผนและจัดทำระบบ (ประยูร, 20 
ตุลาคม 2563:อรรถกฤษณ์, 3 พฤศจิกายน 2563 ) 
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า งบประมาณจะมาจากผู้สนับสนุนในการ
สร้างระบบ Platform 4.0 โดยมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ใช้บริการทั่วไป จะนำ
งบประมาณมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการวางแผนงานบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบูรณา
การเพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการโดยประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระบบเก็บ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Platform 4.0 ค่าแรงงานผู้ดูแลระบบ ค่าฝึกอบรมการใช้ระบบ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
   

7. สรุป  

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการใน  Platform 4.0 ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเป็นการก้าวเข้าสู่           
ยุคดิจิทัลซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนผันของ
ระบบนิเวศคนพิการ ข้อมูลจากเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562 คนพิการที่ได้รับการออกบัตรคนพิการ 
จำนวน 1,998,096 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของประชากรคนพิการทั้งหมด ประเภทความพิการ 
อันดับ 1 เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจำนวน 985,815 รองลงมาเป็นประเภท
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจำนวน 375,665 คน คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป        
มีจำนวน 1,073,094 คน คนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 15–59 ปี มีจำนวน 842,999 คน คนพิการที่
มีอายุ 15-59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด         
สาเหตุความพิการ มาจากภาวะความเจ็บปวดและโรคต่าง ๆ ในภายหลัง โรคอ่ืน ๆ อุบัติเหตุ โรคติด
เชื้อ (Look ‘n Say, 2019) จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
มาตรา 23 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น ในสำนักงานเรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต         
คนพิการ” เพ่ือเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ 
การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรม คนพิการทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่
จะได้รับความช่วยเหลือ โดยดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ (สำนักงานบริหารนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี, 2563) ปัจจุบันเมื่อโลกมีวิวัฒนาการเป็นไปเข้าสู่ยุคดิจิทัลเทคโนโลยี  ผู้ผลิตและ
จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับคนพิการสามารถคิดค้นใช้เทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการได้มากขึ้น ระบบการศึกษาเปิดกว้างให้คนพิการสามารถได้เรียน
ร่วมกับคนทั่วไปได้และมีศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่เน้นกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของคนพิการทุกระดับ มีนักวิชาชีพและนักวิชาการที่ร่วมกันคิดค้นแนวทางในการให้ความรู้
แก่คนพิการอย่างเข้าถึงและตรงประเด็นมากขึ้น สถานการณ์การทำงานในอนาคต หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนควรมีการปรับสายทางอาชีพสำหรับคนพิการเพ่ือให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่  
จัดฝึกอบรมให้คนพิการมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่  เพ่ิมโอกาสของการมีงานทำ มี
รายได้เลี้ยงตนเอง ภาคเอกปรับเนื้องานหรือสายทางอาชีพเพ่ือรองรับแรงงานคนพิการให้ตรงกับ
สภาพความพิการและความต้องการแรงงานของสถานประกอบการอย่างเหมาะ การส่งเสริมอาชีพ
และการมีงานทำของคนพิการใน Platform 4.0 เป้าประสงค์ของระบบ Digital Platform มีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด  สามารถเข้าใช้ได้ง่ายและสะดวกเป็น
ประโยชน์มากที่สุด มีการพัฒนาแรงงานให้มีสายทางอาชีพใหม่  ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีที่มี
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ประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้ได้มาตรฐานยกระดับสถานภาพทางสังคม บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน หน่วยงานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ        
ของตลาดแรงงาน โดยมีที่มาของรายได้จากงบประมาณประจำปีของกรมฯ เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ก.) องค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดและอาจมาจากสิทธิบัตร Platform 4.0 
ลิขสิทธิ์ ภาคเอกชน (CSR) เงินบริจาค การจัดกิจกรรมหาทุน มีหุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจ มาจากหลาย
ส่วนงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม ภาคีเครือข่ายและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ สร้างกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพและสร้างแรงบันดาลใจทางสายทางอาชีพใหม่
ให้กับคนพิการและคนพิการในรุ่นถัดไป เป็นผู้ประสานทรัพยากร จัดหาแหล่งทุน ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำสำหรับ  
คนพิการ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมใน
ทุกกลุ่มประเภทความพิการ ในการจัดเก็บข้อมูลของ Platform 4.0 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ     
ที่ได้มามีความถูกต้องต้องชัดเจนและแม่นยำที่สุดข้อมูลจะต้อง Link และเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็น
ระบบ มีการประชาสัมพันธ์ระบบ Digital Platform ให้กว้างขวางผ่านทุกช่องทางสื่อสังคม Social 
Network บนโลกออนไลน์ โดยทรัพยากรหลักที่ต้องใช้มาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และภาคเครือข่าย เข้ามาร่วมกันดำเนินงานโครงการ ผู้ดูแลระบบจัดเก็บ
ข้อมูล อุปกรณ์ที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน  ปลอดภัย รองรับระบบ Digital 
Platform ได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการ 7 ประเภท ที่มีศักยภาพสามารถ
ทำงานได้ มีความต้องการหาช่องทางในการหาโอกาสงานใหม่ ๆ รวมถึงคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ    
ที่ต้องการหาช่องทางในจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ในการขยายโอกาสและผู้ใช้บริการทั่วไป 
โครงสร้างงบประมาณและการใช้จ่ายมาจากผู้สนับสนุนในการสร้างระบบ  Platform 4.0 โดย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ใช้บริการทั่วไปร่วมมือกันนำงบประมาณมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การวางแผนงานบริหารจัดการ ในการจัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระบบเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
Platform 4.0 ค่าฝึกอบรมแรงงาน ผู้ดูแลการใช้ระบบ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใช้จ่ายในการ
ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 7 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี 
ผู้เชี่ยวชาญการตลาด คนพิการต้นแบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การสาธารณประโยชน์  ผู้แทนมูลนิธิ ผู้แทน
สมาคมคนพิการ มีข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ กองฉลากกินแบ่งรัฐบาล 
กองทุนต่าง ๆ ควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ            
คนพิการต่าง ๆ ไปจัดการ สถาบันการศึกษาจะต้องปรับหลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้
ให้กับคนพิการในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องและที่ตรงตามความต้องการของคนพิการและตรงตาม           
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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8.2 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยมีขอเสนอแนะให้สถานประกอบการเตรียมความพร้อมใน              
การรับแรงงานคนพิการโดยการปรับสายทางอาชีพใหม่เพ่ือให้รองรับแรงงานคนพิการตามสภาพของ
ความพิการแต่ละประเภท ที่สามารถทำงานได้ ให้องค์กรได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญ 
โดยกลยุทธ์หลักที่สำคัญในการปฏิรูปคน การส่งเสริมพัฒนาทักษะ (Re-skill) การส่งเสริมการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้  การเพ่ิมองค์ความรู้              
ในทักษะงานด้านอื่น ๆ (Up-skill) เป็นการเสริมทักษะในงานเดิมที่ทำอยู่เป็นการต่อยอดความรู้เดิมที่
มีอยู่เพื่อความก้าวหน้าในสายทางอาชีพออกไปอีก  

 8.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไปหรือการวิจัยต่อยอด มีความคิดเห็นว่าการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทำใน Platform 4.0 ควรมี 

1) ความร่วมมือเป็นองค์กรเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของคนทุกประเภทความพิการในทุก ๆ ด้าน 

2) ส่งเสริมบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย ทักษะอาชีพและการมีงานทำ  
3) ส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงตามความสามารถ ความต้องการของคนพิการนั้น ๆ  
4) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในทุก

สถานที่ทุกเวลา 
5) ด้านสาธารณสุขจัดสวัสดิการเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการที่จำเป็นให้แก่

คนพิการแต่ละประเภทตามความต้องการใช้จริงตามความเหมาะสม  
6) การมีกฎหมาย มาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการ เรื่องจ้างงานคนพิการตาม

มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 เพ่ือรองรับคนพิการในแต่ละประเภทและสามารถให้เป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของคนพิการ  

7) การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไปให้คน
พิการสามารถเข้าถึงได้อย่างจริงจัง 

8) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได ้

9) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมท่ีมีต่อคนพิการ 
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ร่มเกล้า สุขเจริญ* 

  

   บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการเรียนรู้ผ่านระบบ 
ISUZU E-Learning System ของบุคลากร สายสนับสนุนการผลิตและสายปฏิบัติการผลิตในบริษัท 
เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ สายสนับสนุนการผลิตและ           
สายปฏิบัติการผลิต ของบริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 80 ท่าน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบไคสแควร์ 

1.ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากรมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม2.91 อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้าน
ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.14 อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากผู้บริหารมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.35 อยู่ในระดับมาก 

2.ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง โดยระดับปัจจัยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้าน           
การสนับสนุนจากผู้บริหาร อันดับที่ 2 ได้แก่ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร อันดับที่ 3 ได้แก่
ปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ 
  

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู่ 3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the factor that affect the 
effectiveness of learning through the ISUZU E-Learning system of the operating 
personnel in the KDI Services and Technologies Co, Ltd amount 80 persons. Analyze 
quantitative data by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s 
correlation coefficient methods for standardized testing by analyzing the relationship 
between variables from the SPSS software application 

1.Personnel readiiness factors have an score of 2.91 at a high level Equipment 
and tool availbility factors with an average score of 3.14 at a high level and the 
factors of support of the high level executives has average score of 3.35 in the high 
level 

 2. Regarding the relationship between independent variables and dependent 
variable it is found that most of then are at a high level of positive relationship. With 
the factors having the highest correlation support factor from the management, the 
second is the Personnel readiiness factors, the third Equipment and tool availbility 
factors, 
 

1. บทนำ 
 

 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 จากสถานการณ์ โลกปั จจุบั นที่ เปลี่ ยนแปลงเข้ าสู่ ยุคแห่ งการสื่ อสารไร้พรมแดน                         
คือ การสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด การเชื่อมต่อสื่อสารสามารถนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ที่เชี่ยวชาญได้ออกมาให้คำนิยามการเรียน 
การสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Internet ว่า Electronic Learning หรือ E-Learning  

บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญในด้าน              
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พนักงานในองค์การมีประสิทธิภาพและมี              
ความพร้อมสำหรับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เล็งเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านระบบสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการเรียนรู้  
และการพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรซึ่งการเรียนรู้และพัฒนานี้มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากรูป
แบบเดิม 

ดังนั้น การศึกษาระบบสารเทศนี้เพ่ือศึกษาสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของ บริษัท เคดีไอ 
เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้ศึกษาในฐานะพนักงานจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงระบบสารเทศภายในองค์การ โดยคาดว่าการศึกษาในครั้งนี้จะได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อทางบริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ  
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นำข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาประสิทธิผลในการทำงานเพ่ือเป็นแนวทางในการนำพาองค์การบรรลุ
เป้าหมายนำองค์การสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

 1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการเรียนรู้ที่ได้รับผ่านระบบ ISUZU E-Learning 
System by Isuzu Motors Asia (Thailand) Co., Lt 

 1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากรที่ใช้ในกรวิจัยเป็นบุคลกรในสายงานปฏิบัติการและสายงานสนับสนุน บริษัท  

เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 105 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลกรในสายงานปฏิบัติการและสายงานสนับสนุน 
บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้มาโดยวิธีการลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) จำนวน 83 คน 

1.4 ตัวแปรที่ศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรเพ่ือทำการศึกษาดังนี ้

1.4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 
1) ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะและ             

การมีส่วนร่วม 
2) ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น ความพอเพียง ความทันสมัยและ 

การแก้ไขปัญหาขัดข้อง 

3) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง เช่น สนับสนุนในด้านงบประมาณ 
สนับสนุนในด้านการอบรม สนับสนุนในด้านติดตามนโนบายการติดตามผล 

1.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 

ประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ระบบ ISUZU E-Learning System by 
Isuzu Motors Asia (Thailand) Co., Ltd. 

1.5 ระยะเวลาทำการศึกษา 

ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดอืนพฤจิกายน 2563 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใน ระบบ ISUZU E-Learning System ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งาน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทเคดีไอเซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยีจำกัด 

บริษัทเคดีไอเซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยีจำกัดเป็นหนึ่งของในเครือของบริษัทอีซุซุซึ่ง ประวัติ
ของบริษัทอีซูซุประเทศไทย เริ่มการผลิตและจำหน่ายรถเพ่ือการพาณิชย์ในประเทศไทยก่อนคู่แข่งอ่ืน
โดยได้รับความไว้วางใจจากประเทศไทยและคนไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งรถบรรทุกอีซูซุแล ะ
เครื่องยนต์ดีเซลที่มีความทนทานเป็นเลิศและเชื่อถือได้ในคุณภาพรวมถึงการออกแบบที่ดีกว่าจึง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัวทำให้อีซูซุได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า            
ชาวไทยมาเป็นระยะเวลานานด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและความสามารถของ
บุคลากรชาวไทยบริษัทอีซูซุมอเตอร์ได้ย้ายฐานการผลิตรถเพ่ือการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน รถปิกอัพ           
จากประเทศญี่ปุ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2545 และต่อมาก็ได้ย้ายงานวิจัยและพัฒนารถเพ่ือ
การพาณิชย์ขนาด 1 ตัน หรือ รถปิกอัพ มาอยู่ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 และได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานอาทิ เช่น การผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ปั้มและขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ต่าง  ๆ รวมถึงการ
ประกอบรถปิกอัพ รถอเนกประสงค์และรถบรรทุก และระบบโลจิสติกส์ออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึง
การบริหารคลังสินค้าและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขนส่ง ซึ่งในส่วนนี้ทางอีซุซุกรุ๊ปได้ให้มอบหมาย 
บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013 ภายใต้กลุ่มอีซูซุ เพ่ือดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุหีบห่อและการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รถบรรทุก สำหรับยี่ห้ออีซูซุ เพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก 
โดยทางบริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยีจำกัด ได้รับการรับรอง ISO9001: 2015 ISO14001: 
2015 ISO45001: 2018 

2.2 โครงสร้างองค์การ 

บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด 
 1. สายการปฏิบัติงานผลิต 
 2. สายการสนับสนุนการผลิต 

2.2.1 โครงสร้างองค์การ 
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ภาพที่ 2.1 แผนผังโครงสร้างองค์การ 
 

โดยการทำวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทำได้เลือกประชากร เป็นบุคลากร สายปฏิบัติการ สายสนับสนุน 
บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด 

ระดับผู้จัดการทั่วไป  จำนวน 1 คน 
ระดับผู้จัดการแผนก  จำนวน 17 คน 
ระดับหัวหน้าแผนก  จำนวน 47 คน 
ระดับหัวหน้างาน   จำนวน 40 คน 
ระดับพนักงาน   จำนวน 274 คน 

2.3 วิสัยทัศน์องค์การ 

Support the business as a packing design and packing expert of global  
(เป็นผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุหีบห่อสู่ระดับโลก) 
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Quality Policy (นโยบายด้านคุณภาพ) 

We will deliver quality services to our customers that are correct the first time 
every time and driven by a culture of innovation and continual improvement 

(เราพร้อมที่จะมอบการบริการให้เป็นที่วางใจ แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง แม่นยำ 
โดยมุ่งมั่นท่ีจะบริการอย่างสร้างสรรค์และไม่หยุดนิ่ง) 
 
Environment Policy (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม) 

3 ป 2 ล คือ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ป้องกันและควบคุม ปฏิบัติตามกฎหมาย ลดมลพิษ              
ลดการใช้ทรัพยากร โดยย่อมาจาก 

1. To commitment support continues improvement the environment service 
and human resources. To control the resources usage are high efficiency by deceasing 
and recycle. 

มุ่งมั่นสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การบริการ
และบุคลากรรวมทั้งควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการลดการใช้และ
การนำกลับมาใช้ใหม่เพ่ือการสงวนและรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. To decrease that effect to environment by waste management and 
identifies that waste processes protection and control processes. 

ดำเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯรวมถึงป้องกันและ
ควบคุมการกำจัดของเสียเหล่านั้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

3. To commitment of corrective and protection action in the company 
processes have not pollution and environment effect 

มุ่งมั่นที่จะหาวิธีการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษและผลกระทบต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมใน
ทุกกิจกรรมของบริษัท 

4. To commitment of control the all employees following with law and other 
procedure those concern with environment. 

มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

5. To training employee awareness such as environment knowledge with 
policy and decreasing the natural resources usage 

มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด 
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3. แนวคิดและทฤษฎ ี

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหัวข้อการวิจัย 

  3.1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information System) 
  มีนักวิชาการมากมายได้ ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ  (Information 
System) ดังนี้ 
  รุ่งรัศมี  บุญดาว (2559) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information 
System) ว่าเป็นระบบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2560) ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information 
System) ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการ
สื่อสารคมนาคม มาใช้เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

  O'Lcary et al.(2015) ให้ ค วามหมายของระบบ สารสน เท ศ  ( Information 
System) ว่าเป็นระบบที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ระเบียบปฏิบัติ ข้อมูล และ            
การเชื่อมต่อ โดยทำการประสานกันเพื่อให้ได้สารสนเทศที่จำเป็นในการดำเนินงานขององค์การ 

  โดยสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศ (Information System) นั้นมีความหมายถึง ระบบ
ของการ 
  รวบรวมจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดำเนินการเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับการดำเนินการขององค์การ 

  3.1.2 ความหมายของ E-Learning 

  หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณขององค์การนั่นก็คือ  ความรู้ที่มีการสั่งสม             
ผ่านประสบการณ์ รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่จะทำให้บุคลากรได้เกิดการพัฒนา เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
คู่แข่งและE-Leaning ก็เป็นอีกเครื่องมือที่ ได้นำระบบสารสนเทศมาการจัดการความรู้ในองค์การ
ประโชน์อย่างยั่งยืน โดยได้มีนักวิชการให้ความหมาขของ E-Leaning ไว้อย่างมากมาย เช่น 

  ฐาปนีย์ ธรรมมธา (2557) ได้ให้ความหมาข E-Leaning ว่า เป็นการเรียนโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน การสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะ
นำเสนอเนื้อหา ผ่านสื่อแบบดิจิตอล การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการวัดประเมินผลผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  ดาวแสง ณ นคร และ ศยามน อินสะอาด (2557)ได้กล่าวว่า E-Leaning หมายถึง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่อยู่ในระบบแอนาล็อกและดิจิทัลเพ่ือการ
นำเสนอความรู้ รวมทั้งสื่อที่อยู่ในระบบเครือข่าย ทั้งในรูปแบบประสานเวลา(Synchronous) และ            
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous) มาใช้ประ โขชน์ในการเรียนการสอน 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี  

 
 

 
    538  

  อิศราพร ชัยงาม (2556) กล่าวว่า E-Leaning คือการเรียนการ สอนที่มีการสื่อสาร
ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน หรือระหว่าผู้ เรียนด้วยกันเอง ด้วยคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจึงสามารถเกิดได้ทุกที่ทุกวลา อาจจะเป็นในเวลาเดียวกันหรือคนละเวลา 

  ธีระกุล สวัสดิ์ (2556) ได้อธิบายถึงคำว่า E-Leaning ว่าคือ การเรียน โดยผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสอนทำให้ไม่มี ข้อจำกัดในด้นเวลาหรือ
สถานที ่

  ความหมายโดยสรุปของ E-Leaning คือ เครื่องมือในการเรียนรู้  ซึ่งใช้นำเสนอ
เนื้อหาในลักษณะสื่อดิจิตอล โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็น
สื่อกลางในการถ่ายทอดสาร ส่งผ่านไปยังผู้เรียน และยังทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่องที่สนไง             
ได้อย่างสะดวกในทุกสถานที่และทุกเวลา 

  3.1.3 องค์ประกอบของ E-Learning 

  ศยามน อินสะอาด (2557) ได้อธิบาของค์ประกอบของ E-Leaning ว่ามี 4 องค์ประกอบ
คือ  เนื้ อหา (content), ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  (Leaning Management System),              
การติดต่อสื่อสาร (Modes of Communication), การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) โดยการที่ผู้เรียน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้หรือไม่ ผู้สอนมีความสำคัญอย่างซึ่งในการจัดตรียมเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ผ่านระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการออกแบบ
การเรียนการสอน ทั้งด้านเนื้อหา และการสื่อสาร ที่สำคัญผู้เรียน และผู้สอนต้องสามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้อย่างสะดวก เช่น ทางอีเมล์ หรือการประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงผู้เรียนควรต้องมี              
การตอบโต้กับเนื้อหาในรูปแบบของการทำแบบทดสอบความรู้ เพ่ือวัดระดับความเข้าใจ 

  ฐาปนี ธรรมมธา (2557) ได้อธิบายองค์ประกอบของ E-Leaning ที่สำคัญและต้อง
คำนึงถึงนั้น มีอยู่ 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ เนื้อหาและสื่อการเรียน ระบบนำส่งสารสนเทศและ            
การสื่อสาร ระบบการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ระบบการวัดและการประเมินผล 
ระบบสนับสนุนการเรียนผู้สอนและผู้เรียน ในการเรียนแบบ E-Leaning เนื้อหาและสื่อการเรียน ถือ
เป็นแกนหลักสำคัญ ที่ผู้สอนนั้นต้องทำการสร้างข้ึนมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษา คิดวิเคราะห์ ผ่าน
เนื้อหาด้วย 

  ตนเองซึ่งเนื้อหาจะต้องออกแบบมาให้  มีความสมบูรณ์ ชัดเจน โดยส่งสารผ่าน   
ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับองค์กรเพ่ือจะให้เกิดคุณภาพในการเรียนการ
สอนแบบ E-Leaning ได้เป็นอย่างดี และการจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
ระบบการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนต้องถูกนำมาใช้ ซึ่งระบบการสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน E-Leaningจะมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ ปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา หรือ 
ทันที่ทันใด (Synchronic) และ ปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลา หรือ ไม่ทันทีทันใด (Asynchronize) 
ในระหว่างการเรียนผู้เรียนต้องมีการประเมินผลตนเองเป็นหลัก หลังการเรียนจะมีทางผู้สอนเป็น              
ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถประเมินได้จากแบบทดสอบ การตอบคำถาม และเพ่ือให้การเรียน
แบบ E-Leaning ประสบผลสำเร็จ ต้องมีระบบสนับสนุนการเรียนทั้งด้านเทคนิค ด้านวิชาการและ
ด้านสังคม และอีกองค์ประกอบที่สำคัญในการเรียน E-Leaning นั่นคือผู้สอนและผู้เรียน ที่จะต้องมี



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี  

ร่มเกล้า สุขเจริญ 

 
           539 

ความพร้อม มีความรู้ มีความเข้าใจในบริบท ของการเรียนแบบ E-Leaning เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนเป็นอย่างดี 

  ในด้านองค์ประกอบของ E-Leaning สรุปได้ว่าต้องมีเนื้อหาเป็นแกนหลักสำคัญ 
เพราะสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนได้นำไปคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง โดยส่งผ่านถึงผู้เรียนผ่านทางระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร ที่ต้องมีการตอบโต้กันได้อย่างสะดวก และสามารถวัดผลผู้เรียนให้ทราบ
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ 

  3.1.4 ประโยชน์และข้อดีของ E-Learning 

  ฐาปนี ธรรมมรา (2557) ไค้กล่าวถึงข้อดีของการใช้ E-Leaning ว่าเป็นการเรียน 
การสอนที่มีความยืดหยุ่น ทั้งด้านผู้เรียนที่สามารถข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่  ทุกวลาโดยผ่านครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารกันได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางด้าน
ผู้สอนก็สามารถนำสนอ หรือปรับเนื้อหาในสื่อการสอน ให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ เสมอได้                    
ช่วยผู้เรียนลดระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือไปยังที่ เรียน และผู้เรียนยังสามารถกำหนดเวลาใน             
การเรียนของตนเองได้ในด้านการเงิน และค่าใช้จ่ายนั้น การเรียน การสอนแบบ E-Leaning จะช่วย
ประหยัดในเรื่องค่าเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ลดค่าใช้จ่ายด้านนอาคารสถานที่  และค่าจ้างวิทยากร 
อีกด้วย 

  ศยามน อินสะอาด (2561) ได้กล่าวในเกี่ยวกับประโยชน์ของ E-Leaning ดังนี้ เป็น
การเรียนที่นั้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยสื่อการสอนนั้นจะมีการออกแบบมาเพ่ือให้ตรงตามความสนใจของ
ผู้เรียนและสามารถที่จะเป็นผู้กำหนดได้เอง ในการเลือกระยะเวลาที่เรียน เนื้อหาที่สนใจ ความยาก
หรือง่ายของเนื้อหา หรือหากต้องการเรียนซ้ำก็สามารถกำหนดเองได้ โดยผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ 
ตอบโต้และมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ที่ออกแบบมาในลักษณะมัลติมีเดียได้ ถือได้ว่าเป็นการเรียนที่มี            
ความยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาเรียนรู้ได้ทุกคน ทำให้เกิดความเท่เทียม เสมอภาคด้าน
การศึกษา 

  กล่าวโดยสรุปในด้านประโยชน์และข้อดีของ E-Leaning นั้น สิ่งที่เด่นชัดคือเป็น 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการกำหนดเนื้อหาที่สนใจระยะเวลาที่เรียน ซึ่งจะมีความ
ยืดหยุ่นโดยทุกคนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้  ทุกที  ทุกวลาโดยผ่านช่องทางเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทำให้ช่วยประหยัดทั้งด้านการเงิน และด้านเวลาในการเดินทาง 

  3.1.5 ความหมายของ ประสิทธิผล 

  "ประสิทธิผล" ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ได้ให้ความหมาย
ว่า ผลสำเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น 

  ปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ (2561) ได้กล่าว ประสิทธิผลหมาขถึงการทำได้สำเร็จตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2560) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) 
ว่าหมายถึงระดับของการตอบสนองหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี  

 
 

 
    540  

  บุญเลิศ อรุณพิบูล (2557) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลว่าเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์                
หรือเป้าหมายที่คาดหวังไว้ 

  กิตติกร คัมภีรปรีชา (2557) ได้ให้ความหมายว่าประสิทธิผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก
การดำเนินกิจกรรมหรืองานใด ๆ จนสำเร็จและได้ผลตามท่ีคาดไว้ 

 

  จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) นั้นมีความหมายถึง การนำผลของ               
การปฏิบัติงานทีเ่กิดข้ึนไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดไว้ 

  3.1.6 การประเมินผลความสำเร็จของ E-Learning 

  ในด้านการประเมินความสำเร็งของ E-Learning มีหลายวิธีหนึ่งในนั้นคือวิธีของ 
Kirkpatrick ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้กับการประเมินความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรมนั้น 
สามารถนำมาใช้กับ E-Learning ได้เช่นกัน 

  Hannah Bremer (2017) ได้กล่าวถึงการประเมินผลความสำเร็จ E-Leaning โดย
ใช้ 4 ลำดับของ Kirkpatrick Model อันได้แก่ การตอบสนอง การเรียนรู้ พฤติกรรม ผลลัพธ์ มาเป็น
ตัวประเมินผลความสำเร็จ E-Learning ไว้ดังนี้ 
  1) การตอบสนอง (Reaction) เป็นการวัดระดับปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ข้าร่วม
อบรมว่าการฝึกอบรมนั้นมีส่วนที่ดีและเก่ียวข้องกับงานของผู้เข้าอบรม 
  2) การเรียนรู้ (Learning) การวัดระดับว่าผู้เข้าร่วมนั้นได้รับความรู้ทักษะความ
มั่นใจและความมุ่งมั่นตามการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
  3) พฤติกรรม (Behavior) การวัดระดับการฝึกอบรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ 
ผู้รับอบรมมากน้อยเพียงใดในการใช้สิ่งที่เรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมเม่ือกลับมาปฏิบัติงาน 
  4) ผลลัพธ์ (Result) เป็นการวัดและวิเคราะห์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
ฝึกอบรม 

  3.1.7 ปัจจัยท่ีนำไปความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบ  

  มีนักวิชาการหลายท่านได้ทำการศึกษาและกล่าวถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือ
ความล้มเหลวของระบบ โดยจะขอนำเสนอถึงแนวทางศึกษาที่นั้นปัจจัย แนวทางศึกษาที่เน้น
กระบวนการ แนวทางศึกษาที่ระบบเปิด และแนวทางศึกษาที่พิจารณาเฉพาะเรื่องโดยสรุปดังนี้ 
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โมเดลความสำเร็จของระบบสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-1 แสดงโมเดลความสำเร็จของระบบสารสนเทศ 

แนวทางศึกษาที่เน้นปัจจัย (Factor Approach) เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับปัจจัยที่จะมีผลไป 
สู่ความสำเร็จหรือล้มหลว ในกรนำระบบสาระสนเทศไปติดตั้ง โดยปัจจัยที่มีการกล่าวถึงอย่างมาก
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การสนับสนุนของผู้บริหาร ช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและ
ผู้ใช้ระดับความชับซ้อนและความเสี่ยงของโครงการ 

  (1) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (user involvement) (Ives & Olson, 1984: Lucas, 
1976:Olson aIves.1981) เนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะทำให้เกิดผลดี คือ ประการแรก ทำให้
ผู้ใช้ในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ ประการที่สอง ทำให้เกิดทัศนคติเนื่องจาก
ตนเองมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ประการที่สาม การนำความรู้และความเชี่ยวชาญของ
ผู้ ใช้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามหากผู้ ใช้ เป็นผู้ออกแบบเองทั้งข้อจำกัดใน            
การพัฒนาการทำงานของหน่วยงานก็ได้เนื่องจากข้อจำกัดของมุมมองของผู้ใช้ (Markus & Keil,1994) 

  (2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร หากระบบงานได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารใน             
ทุกระดับก็จะมีแนวโน้มที่ทำให้ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ระบบสารสนทศเกิดทัศนคดิที่ดีต่อระบบด้วย            
การพัฒนาระบบจะได้รับความสำคัญจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง และเป็นหลักประกันในการได้รับเงินทุน และ
ทรัพยกรที่จะเพียงพอในการผลักดันระบบให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งถ้าหากผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
ระบบสารสนเทศเป็นอันดับแรผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญอย่างเดียวกันด้วย 
(Doll, 1985; Sanders & Courtney, 1985) 

  (3) ช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้ (User-designer communication) 
โดยทั่วไปแล้วนั่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกแบบระบบสารสนเทศ และผู้ใช้เป็นเรื่องที่มักจะเกิด
ปัญหา อันเกิดมาจากความแตกต่างในภูมิหลัง ในด้านความสนใจ และการลำดับความสำคัญของ
ผู้ออกแบบและผู้ใช้ และส่งผลให้การสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันมักจะเกิดความไม่ราบรื่น 

  (4) ระดับความซับซ้อนและความเสี่ยง (Level of complexity and risk) ระบบ
สารสนเทศจะมีลักษณะต่างกันในเรื่องของขนาด ขอบเขต (Scope) ระดับความซับซ้อนและ
ส่วนประกอบด้านองค์การและเทคนิค 

การสนับสนุนของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ใช้ 

ระดับความซับซ้อนของโครงการ 

ความสำเร็จของระบบ(MIS Success) 

-ปริมาณการใช้งาน 

-ความพึงพอใจของผู้ใช้ 

-ประสิทธิภาพ 

-ประสิทธิผล 
ความพร้อมด้านทรัพยากร 
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ความเสี่ยงในการดำเนินการขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ  3 ประการคือ (McFarland 
,1981) 

4.1 ขนาดของโครงการ ยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร ก็ทำให้จำนวนคนที่ใช้ใน           
การติดตั้งมีมาก เวลาในการติดตั้งและจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบก็มากด้วยและผลก็คือ
ความเสี่ยงจะสูงตามไปด้วย  

4.2 โครงสร้างของโครงการ (Project structure) บางโครงการมีความต้องการ
ชัดเจนและดังนั้นเอาท์พุทและกระบวนการสามารถกำหนดได้ง่าย ผู้ใช้ทราบว่าตนเองต้องการอะไร
และระบบจะต้องทำงานอะไร ระบบที่มีโครงสร้างที่ชัดจนย่อมมีความเสี่ยงในการดำเนินงานน้อยกว่า
โครงการที่ไม่มีความชัดจน หรือความต้องการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องขึ้นอยู่กับความคิดเห็น
ของผู้ใช้ในแต่ละช่วง หรือกรณีที่ผู้ใช้เองอาจจะตกลงกันองไม่ได้ ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ตนต้องการขึ้นเหตุ            
ทำให้เอาท์พุทไม่สามารถกำหนดให้แน่นอนได้ 

4.3 ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี โครงการจะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงถ้าหาก              
ผู้ที่ร่วมโครงการ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
หรือผู้ที่ต้องร่วมงานนั้นไม่คุ้นเคยกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือฐานข้อมูลของโครงการ ผลที่จะตามมา
ก็คือ สูญเสียเวลาในการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะด้านเทคนิคต่าง ๆ ทำให้ปัญหาด้านเทคนิคอ่ืน ๆ ตามมา 
และค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะเพ่ิมข้ึนมากเกินจำเป็น 

  แนวทางศึกษาที่เน้นกระบวนการ (Process Approach) เนื่องจากการศึกษาตาม
แนวทางแรกได้รับการวิจารณ์ว่าไม่มีทฤษฎีรองรับในการทำวิจัย และค่อนข้างจะเป็นศึกษาในลักษณะ
หยุดนิ่ง ดังนั้นจึงมีแนวทางการศึกษาอีกแนวทางหนึ่งที่พยายามแก้ไขปัญหาของแนวทางแรก โดยนำ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Organizational change) หรือแนวคิดเรื่องกระบวนการ
ติดตั้ง (implementation process) มาประกอบกัน แนวทางนี้จะเน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
แต่ละช่วงเวลาจึงทำให้แนวทางนี้มีการศึกษาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง (dynamic) 

  แนวทางศึกษาระบบเปิด (Process Systems Approach) แนวทางการศึกษาของ
แนวทางนี้ต้องการใช้กรอบแนวคิดที่มีความครอบคลุมโดยนำปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
ด้วย เพราะสองแนวแรกจะเน้นเฉพาะปัจจัยภายในหน่วยงานท่านั้น แนวทางนี้จะเหมาะสมสำหรับ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภายนอกโดยเฉพาะลักษณะที่เชื่อมโยงสาร สารสนเทศข้ามองค์การ 
(Inter-organizational infomation system) อย่างไรก็ตามแม้ว่าโมเดลของแนวทางการศึกษา            
แบบนี้จะมีลักษณะก่อนข้างจะสบูรณ์ครอบคลุมแต่การเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยอาจจะทำได้ไม่           
ง่ายนัก 

  แนวทางศึกษาที่พิจารณาเฉพาะเรื่อง (Focus Approach) เป็นแนวทางที่เลือก
ประเด็นในการศึกษาเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือให้การศึกษาสามารถทำได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  และเป็น
การเปิดประเด็นการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งไม่ค่อยมีใครทำการศึกษามากนัก 

  กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าแนวทางศึกษาทั้ง 4 แบบ มีข้อดีและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน 
แนวทางศึกษาที่เน้นปัจจัย (Factor Approach) ที่เน้นในการศึกษาที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ความสำเร็จ  
หรือล้มเหลว ในการนำระบบสาระสนเทศไปติดตั้ง โดยทำการศึกษาในเรื่อง การมีส่วนของผู้ใช้              
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การสนับสนุนของผู้บริหาร ช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้  ระดับความซับซ้อนและ
ความเสี่ยงของโครงการ แต่ก็เป็นการศึกษาที่มีลักษณะหยุดนิ่ง (Static) และไม่มีทฤษฎีรองรับการทำ
วิจัย แนวทางศึกษาที่เน้นกระบวนการ (Process Approach) เป็นการศึกษา โดยนำทฤษฎีเกี่ยวกับ     
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Organizational change) หรือแนวคิดเรื่องกระบวนการติดตั้ง 
(implementation process) มาประกอบกัน แนวทางนี้ จะเน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลาจึงทำให้แนวทางนี้มีการศึกษาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลง (dynamic) แนวทางศึกษาระบบ
เปิด (Process systems Approach) จะมีข้อดีในเรื่องการใช้ กรอบแนวคิดที่มีความครอบคลุมโดย
นำปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย แต่การเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก 
แนวทางศึกษาที่พิจารณาเฉพาะเรื่อง (Focus Approach) มีจุดเด่นในเรื่องการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง 
อย่างละเอียดลึกซ้ึง 

  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการนำแนวทางศึกษาที่เน้นปัจจัย  (Factor Approach) มาเป็น                
ตัวแบบในการทำจัดครั้งนี้ โดยได้นำปัจจัยในเรื่องการสนับสนุนจากผู้บริหาร ความพร้อมด้านบุคลากร 
ความพร้อมด้านทรัพยกรและอุปกรณ์  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลง มาเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ผ่านระบบ ระบบ ISUZU E-Learning System by Isuzu Motors Asia 
(Thailand) Co., Ltd. ของบุคลากร บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด 

  3.1.8 ข้อมูลทั่วไปของระบบ ISUZU E-Learning System บริษัท อีซูซุมอเตอร์
เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “บริษัทฯ” ได้จัดทำเครื่องมือการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า 
"ISUZU E-Learning System" เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองตาม
หลักสูตรที่บริษัทกำหนด และตามเนื้อหาการเรียนการสอนที่ปรากฎบนระบบนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติ
ตามมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ในฐานะเป็น                
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัท จึงขอแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้ระบบ ISUZU  E-Learning 
System ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม 
   1.1 ชื่อนามสกุล (จำเป็นต้องใส่ในระบบ) 
   1.2 ชื่อบริษัท, แผนก และตำแหน่ง (จำเป็นต้องใส่ในระบบ) 
   1.3 อีเมลของบริษัท (จำเป็นต้องใส่ในระบบ) 
   1.4 ผลการเรียน (จำเป็นต้องเก็บในระบบ) 
   1.5 อีเมลผู้บังคับบัญชาท่านที่ 1 (จำเป็นต้องใส่ในระบบ) 
   1.6 อีเมลผู้บังคับบัญชาท่านที่ 2 (หากข้าพเจ้าใส่ลงระบบ) 
   1.7 Log file: วันเวลาที่ใช้งาน, ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึง (คอมพิวเตอร์, 
แท็บเล็ต, โทรศัพท์มือถือ) IP ที่ใช้เข้าถึงระบบ 
   1.8 ภาษาท่ีใช้งาน 
   1.9 Cookies อ่านเพิ่มเติม 
   1.10 วันที่เริ่มใช้งานระบบและวันที่สิ้นสุดการใช้งานระบบ 
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  2.วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือใช้ในการนำเสนอบทเรียน หรือแผนการฝึกอบรม หรือข้อมูล               
ผ่านระบบ ISUZU E-Learning System โดยบริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัท
ในกลุ่มบริษัทอีซูซุได ้
   2.2 เพ่ือใช้ในการทำสถิติ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงรูปแบบ 
หรือการฝึกอบรมของบริษัทฯ รวมถึงการบันทึกประวัติและผลการอบรมของพนักงาน 

  3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
   บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่
บริษัทฯ ผ่านการลงทะเบียน หรือ การกรอกแบบฟอร์ม หรือ อีเมล ในระบบ ISUZU E-Learning System 

  4. ฐานทางกฎหมาย 
   บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านบนฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรา 24 (3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ การจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา และ การจำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  5. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มบริษัทอีซูซุ
เฉพาะที่เป็นบริษัทต้นสังกัดของท่าน บริษัทในกลุ่มบริษัทอีซูซ ุประกอบไปด้วย 
 
    (1) บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด 
    (2) บริษัท อีซูซ ุโกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 
    (3) บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
    (4) บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
    (5) บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ได เมคกิ้ง จำกัด 
    (6) บริษัท ไอท ีฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
    (7) บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด 
    (8) บริษัท ไอเจทีท ี(ประเทศไทย) จำกัด 
    (9) บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
    (10) บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
    (11) บริษัท อีซูซุโลจิสติกส์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 
    (12) บริษัท  อีซูซุมอเตอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำกัด 
    (13) บริษัท ไอซีแอล (ประเทศไทย) จำกัด 
    (14) บริษัท อีซูซ ุบอดี ้คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
    (15) บริษัท โคเกอิ อินเทค (ประเทศไทย) จำกัด 
    (16) บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
    (17) บริษัท อีซูซ ุเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด 
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   6. บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ที่ป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมสูญหาย  หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่สาม จะเป็นไปโดยจำกัด บริษัทฯ จะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มี
ความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของตนข้อมูลจะถูก เก็บ ใช้ และ
เปิดเผย ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานหรือจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการร้องขอการเพิกถอนสิทธิ์ 
ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทต้นสังกัดของท่านท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมี
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ 
ให้แก่ท่านได ้
    6.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูก ต้อง (right to 
rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ 
    6.3 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมี
สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 
    6.4 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction 
of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 
    6.5 สิทธิในการให้ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  (right to data 
portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ  ไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ 
    6.6 สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน (right to object) ด้วยเหตุบางประการได ้

  หากท่านใช้สิทธิตาม 6.3 และ 6.4 ท่านจะไม่สามารถใช้งาน ISUZU E-Learning 
System ได้อีกต่อไปและเสียสิทธิการเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดอบรมบนระบบ E-Learning และอาจ
เสียสิทธิอ่ืน ๆ ที่จะได้มาเมื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการประเมินผลการเลื่อน
ตำแหน่ง เป็นต้นหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมและทำบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐานใน
กรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ            
ต้องการใช้สิทธิตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่  
DPO@imat.isuzu.co.th. 
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3.1.9 ภาพประกอบของระบบ ISUZU E-Learning System 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-2 แสดงหน้าจอหลักของระบบ ISUZU E-Learning System 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-3 แสดงหลักสูตร  ISUZU E-Learning System 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-4 แสดงหัวข้อการเรียนระบบ  ISUZU E-Learning System 
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ภาพที่ 3-5 ตัวอย่างการเรียนระบบ  ISUZU E-Learning System 

3.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 อานุภาพ แสนใจและคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาในเรื่องประสิทธิผลของการใช้เรียน
ออนไลน์ในการพัฒนาความรู้และทักษะการชัภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข            
สิรินธร โดยคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของบทออนไลน์  (E-Learning) ว่าสามารถนำมาเป็น   
ส่วนช่วยในการเพ่ิมประสิทธิผลการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ จึงได้ทำการศึกษา
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

วณิชา พ่ึงชมพู และ ศิริรัตน์ ปานอุทัย (2557) จากที่พบว่าในระบบการศึกษาในวิชา
พยาบาล ผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มีการสอยที่เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้กำหนดเนื้อหาและผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้  ทำให้นักศึกษาไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน             
ด้วย E-Learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  เพ่ือพัฒนา 
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของกลุ่มตัวอย่างสูงมากข้ึน และระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ระดับดี 

 3.3 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้อง ผู้วิจัยได้ประยุกต์โมเดลความสำเร็วของ
ระบบสารสนเทศ โดยใช้แนวทางการศึกษาที่ เน้นปัจจัย  (Factor Approach) มาสร้างกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยเพื่อประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Learning System ดังนี้ 
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ภาพที่ 3-6 กรอบแนวความคิด 

3.4 ความหมายของตัวแปร 

 พร้อมด้านบุคลากร หมายถึง ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ E-Learning ของบุคลากรทักษะ
การใช้งานและการมีส่วนร่วมในการเข้าใช้ระบบ  
 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ หมายถึง ความพอเพียงของอุปกรณ์ และมีความ
ทันสมัยการช่วยเหลือและแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในการใช้งาน 
 การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง หมายถึง สนับสนุนในด้านงบประมาณในการจัดหา
เทคโนโลยีในการจัดทำการเรียนรู้แบบ E-Learning ทั้งด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบเครือข่ายและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการอบรมรวมถึงในการติดตามผล 
 ประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่นระบบ ISUZU E-Learning System หมายถึง การได้รับความรู้
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยระบบ ISUZU E-Learning System ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้รวมถึงความพึงพอใจในการเข้าใช้งานในระบบ ISUZU E-Learning System 
  

3.5 สมมติฐานในการทำวิจัย 

 ในการทำวิจัยครั้งนี้มีการกำหนดตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้
ระบบ ISUZU E-Learning System 3 ตัวแปร ประกอบด้วย การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความพร้อม
ด้านบุคลากร ความพร้อมด้านอุปกรณ์  ความพร้อมด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Learning System  ของบุคลากร บริษัท บริษัท เคดี
ไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ทักษะความรู้ สามารถในการใช้งานระบบ ISUZU E-Learning 
System ของบุคลากร และการมีส่วนรวมส่งผลประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-
Learning System มากขึ้น 
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 ความด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลจาก การเรียนรู้ผ่าน
ระบบISUZU E-Learning System ของบุคลากร บริษัท บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี 
จำกัด มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ ระบบ ISUZU E-Learning System ของบุคลากร 
และการมสี่วนรวมประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Learning System มากขึ้น 

 การสนับสนุนจากผู้บริหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลจาก การเรียนรู้ผ่านระบบ
ISUZU E-Learning System ของบุคลากร บริษัท บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
หากองค์การเห็นความสำคัญและมีการสนับสนุนในด้านงบประมาณ ก็จะเป็นส่วนในการเกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู้ระบบ ISUZU E-Learning System 
 
 3.6 สรุป 

 จากที่ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย  ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องก์ประกอบ จึงได้นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยใน
ครั้งนี้โดยต้องการที่จะศึกษาว่า ความพร้อมด้านนบุคลากร ทักษะความรู้ความสามารถในการใช้งาน
ระบบ E-Learning ของบุคลากร และการมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ 
E-Learning ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ความพอเพียงของอุปกรณ์ และมีความทันสมัย 
การช่วยหลือและแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในการใช้งานในการดูข้อมูลเนื้อหาในโปรแกรม E-Learning 
การสนับสนุนจากผู้บริหารในด้านงบประมาณและการสนับสนุนระหว่างการอบรมรวมถึงช่วงติดตาม
ผล โดยได้นำปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาศึกษาว่ามีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning 
ของบุคลากรบริษัท บริษัท บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด หรือไม่ 
 
4 วิธีวิจัย 
 

 4.1 การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรบริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์
เทคโนโลยี จำกัด จังหวัด ชลบุรี ซึ่งมีจำนวนพนักงาน ทั้งสิ้น 379 คน   
   ระดับผู้จัดการทั่วไป  จำนวน 1 คน 
   ระดับผู้จัดการแผนก  จำนวน 17 คน 
   ระดับหัวหน้าแผนก   จำนวน 47 คน 
   ระดับหัวหน้างาน   จำนวน 40 คน 
   ระดับพนักงาน   จำนวน 274 คน 

  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร ระดับผู้จัดการทั่วไป ระดับ
ผู้จัดการแผนก ระดับหัวหน้าแผนก ระดับหัวหน้างาน ของบริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี 
จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 83 คน ซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้ทำการคัดเลือกจากวิธีการ
คำนวณหาขนาดตัวอย่างตามวิธีของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีวิธีดังนี้ 

สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) 
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     𝑛 =
𝑁

(1+𝑁𝑒)2
 

 โดย n = จำนวนหรือขนาดของตัวอย่าง 

   N = จำนวนหรือขนาดของประชากรทั้งหมด 

   e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับได้ (0.05) 

แทนค่าสูตร    𝑛 =
146105

1+105(0.05)2
 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 83.16 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ = 83 คน 
 

ตารางที่ 4-1 จำนวนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากร ระดับผู้จัดการทั่วไป ระดับ
ผู้จัดการแผนก ระดับหัวหน้าแผนก ระดับหัวหน้างาน ของบริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี 
จำกัด 
 

ตารางท่ี 4-1 แสดงจำนวนประชากรและจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกตามระดับตำแหน่งงาน 

ลำดับ ระดับตำแหน่งงาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 ระดับผู้จัดการทั่วไป 1 1 

2 ระดับผู้จัดการแผนก 17 15 

3 ระดับหัวหน้าแผนก 47 37 

4 ระดับหัวหน้างาน 40 30 

 รวม 105 83 

 จากตารางที่ 4.1 ตัวอย่างจากประชากร 105 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 83 คน 
 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา 2 แบบ 

  4.2.1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
และ E-Learning System 

  4.2.2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่มี
แบบคำถามปลายปิด (Closed ended question) ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเลือกคำตอบข้อใดข้อ
หนึ่งที่กำหนดไว้ จำนวน 3 ส่วน คือ 
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   ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวแบบสอบถามซึ่งเป็นปัจจัยด้านบุคคล
ของบุคลากร บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน ระดับทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์รวม 6 ข้อคำถาม 

   ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้   
ผ่าน ISUZU E-Learning System ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร และประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU                   
E-Learning System โดยเป็นชุดคำถามเป็นการนำมาตรวัดแบบ ไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) มา
ปรับโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 23 ข้อคำถาม 

   ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Learning System โดยเป็นลักษณะคำถามปลายเปิด โดยมีกำหนด
เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมาย สำหรับส่วนที่ 2 ดังนี้ 
  เกณฑ์การให้คะแนน 
   ระดับความคิดเห็น  ระดับคะแนน 
   มากที่สุด   5 คะแนน 
   มาก    4 คะแนน 
   ปานกลาง   3 คะแนน 
   น้อย    2 คะแนน 
   น้อยที่สุด   1 คะแนน 

  เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ที่ได้รับผ่านระบบ ISUZU E-Learning System เป็นดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
 

4.3 การวัดตัวแปร 

 การวิจัยในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดตัวแปรอิสระจำนวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ความพร้อม
ด้านบุคลากร ความด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Learning System โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดไว้ใน
ตารางที ่4-2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงตัวชี้วัด 
ตัวแปร ตัวช้ีวัด แบบสอบถามส่วนท่ี 2 (ข้อที่) 

ตัวแปรอิสระ 
𝑋1: ความพร้อมด้านบคุลากร 1.การมีส่วนร่วมในการใช้งาน 

2.ทักษะและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 
 

1-5 
6-8 

𝑋2: ความพร้อมด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือ 

1.ความทันสมัยและความเพียงพอ 
2.ความรวดเร็วในการแก้ปญัหา 
 

9-13 
14-15 

𝑋3: ด้านการสนบัสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูง 

1.สนับสนุนในด้านการอบรม 16-18 
 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิผลจากการเรียนรูผ้่าน
ระบบ ISUZU E-Learning System 
(Y) 

1.การนำความรูไ้ปใช้ความรู ้
2.ความพึงพอใจระบบ 

19-21 
22-23 

 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาประมวลผ่านคอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรม SPSS 

 4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการใช้สถิติพ้ืนฐานเพ่ือหาร้อยละ 
(Percentage) และเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลประชากรศาสตร์ เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Chi-Square) ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 

  สรุปบทที่ 4 กล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่การกำหนดประชากรในการศึกษา การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวัดตัวแปร การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์โดยการประมวลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ Chi-Square ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับ
สำคัญทางสถิต ิ0.05 
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5 ผลการศึกษา 
 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการเรียนผู้ผ่านระบบ 
ISUZU E-Learningของบุคลากร สายปฏิบัติการผลิต สายสนับสนุนการผลิต ในบริษัท เคดีไอ 
เซอร์วิสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ผ่านกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน 
 

ตารางท่ี 5.1 แสดงจำนวนแบบสอบถามที่มีการตอบกลับ 
 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวนที่ตอบกลับ 
(ร้อยละ) 

จำนวนทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

ระดับผู้จัดการแผนก 8(10) 8(10) 

ระดับหัวหน้าแผนก 32(40) 32(40) 

ระดับหัวหน้างาน 40(50) 40(50) 

รวม 80(100) 80(100) 
 

ลักษณะข้อมูลส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเป็นเพศชายจำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ
56.3 และเพศหญิง 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 29-30 ปี มีจำนวน 40 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอายุระหว่าง 20-29 ปี มีจำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 น้อยที่สุด
อายุระหว่าง 40-49 ปี มีจำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ในด้านอายุการทำงานส่วนใหญ่ทำงาน 
ในบริษัท 

 

ตารางท่ี 5.2 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชนิดของข้อมลู จำนวน (ร้อยละ) 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
     รวม 

 
45 
35 
80 

 
(56.2) 
(43.8) 
(100.0) 

อาย ุ
     20- 29 ป ี
     30 – 39 ป ี
     40 – 45 ป ี
     มากกว่า 50 ปี 
     รวม 

 
24 
40 
16 
0 
80 

 
(30.0) 
(50.0) 
(20.0) 

(0) 
(100.0) 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ชนิดของข้อมลู จำนวน (ร้อยละ) 
สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส 
     หย่า/หม้าย 
    รวม 

 
32 
48 
0 
80 

 
(40.0) 
(60.0) 

(0) 
(100.0) 

ระดับการศึกษา 
     ต่ำกว่ามัธยมปลาย (ม.6/ปวช.) 
     มัธยมปลาย (ม.6/ปวช.) 
     อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตร ี
     สูงกว่าปริญญาโท 
     รวม 

 
0 
16 
24 
40 
0 
80 

 
(0) 

(20.0) 
(30.0) 
(50.0) 

(0) 
(100.0) 

อายุการทำงานกับบริษัท 
     ต่ำกว่า 5 ปี 
     6 – 10 ปี 
     11 - 15 ปี 
     มากกว่า 15 ปี 
     รวม 

 
16 
24 
40 
0 
80 

 
(20.0) 
(30.0) 
(50.0) 

(0) 
(100.0) 

 5.2 ลักษณะของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยนี้ได้มีการกำหนดตัวแปรอิสระ จำนวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ความพร้อมด้าน
บุคลากร ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสนับสนุนจากผู้บริหารมีตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Learning ซึ่งจะทำการนำเสนอในเสนอในรูปแบบ 
สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ได้ผลของข้อมูลนี้ 

ตารางท่ี 5.3 ความพร้อมด้านบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D) 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
1.ท่านสามารถเข้าใช้มากน้อยเพียงใด 
2.ท่านสามารถเสนอแนะการเข้าใช้ระบบ  
3.ท่านสามารถเสนอแนะการจัดทาํระบบ  
4.ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองจากการเข้าใช้ระบบ  
5.ท่านมีทักษะ ความชำนาญ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ 
6.ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบ  

2.71 
2.63 
2.50 
3.10 
3.41 
3.10 

.455 

.682 

.811 

.704 

.669 

.542 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 5.4 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D) 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาหรือ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานระบบ 
2.ท่านได้รับความรู้และเกดิความเข้าใจหลังการเข้าใช้ระบบ 
3.ขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ สะดวก / รวดเร็ว / ใช้
งานง่าย / ไม่ซับซ้อน 
4.ระบบการป้องกันความปลอดภยัของข้อมูลในการใช้งาน 
5.เครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้ระบบมีความทันสมัยและ
รวดเร็ว 
6.มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้งานระบบ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร/์แทพเลต็/สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 
7.ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องตน้เกี่ยวกับระบบ 
8.ท่านสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบคำถาม จัดหา
ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้อง ในการใช้งานใน
ระบบ 
9.กรณีเกดิเหตุขดัข้องในระบบมีความรวดเร็วในการแกไ้ข 

2.91 
 

2.80 
2.89 

 
3.19 
3.41 

 
3.61 

 
2.99 
3.19 

 
3.51 

.532 
 

.604 

.318 
 

.618 

.669 
 

.684 
 

.626 

.597 
 

.503 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 

ตารางท่ี 5.5 การสนับสนุนจากผู้บริหาร 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

1.ผู้บริหารมีการสนับสนุนในงบประมาณการอบรม 
2.ผู้บริหารมีการสนับสนุนในการดำเนินการอบรบ 
3.ผู้บริหารมีการสนับสนุนในการตดิตามผลการเรียนรู้ 

3.21 
3.51 
3.33 

.610 

.693 

.671 

มาก 
มาก 
มาก 

 สรุป ปัจจัยที่กำหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ จำนวน 3 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมด้าน
บุคลากร ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร นั้นมีค่าคะแนนอยู่  
ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 5.6 ตัวแปรอิสระ 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

1. ด้านความพร้อมของบุคคลากร 
2. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ 
3. ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

2.91 
3.14 
3.35 

0.643 
0.571 
0.658 

มาก 
มาก 
มาก 

ตารางท่ี 5.7 ตัวแปรตาม 
 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
1.หลังจากท่านศึกษาความรู้จากระบบ ผลงานของท่านมี
การพัฒนาขึ้นในระดับใด 
2.ท่านสามารถนำระบบมาใช้เพื่อการพัฒนางานของท่าน
มากเพียงใด 
3.ท่านสามารถถ่ายทอด อธิบาย องค์ความรู้ที่ท่านได้รับจาก
ระบบในระดับใด 
4.ท่านพึงพอใจหลังจากเข้าใช้งานในระบบในระดับใด 
5.ท่านพึงพอใจในเนื้อหาของหลักสูตรในระดับใด 

3.41 
 

3.22 
 

3.30 
 

3.70 
3.41 

.495 
 

.871 
 

.644 
 

.461 

.495 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ตารางท่ี 5.8 ด้านประสิทธิผลการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
 

 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

(S.D) 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
1.ด้านประสิทธิผลของการเรยีนรูผ้า่นระบบ 3.40 .593 มาก 

ตารางที่ 5.9 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมด้านบุคคลกร ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ ด้านการสนับสนุนจากบริหาร กับ ประสิทธิผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Larning 
System 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลต่อการเรียนรูผ้่าน
ระบบ ISUZU E-Larning System  

จำนวน 3 ด้าน 
 

ประสิทธิผลจากการเรียนรูผ้่านระบบ ISUZU E-Larning 
System 

n r Sig 
(2-tailed) 

ระดับความสมัพันธ์ 

1. ด้านความพร้อมของบุคลากร 
2. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ 
3. ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

80 
80 
80 

.543** 

.471** 

.558** 

.000 

.000 

.000 

มีความสมัพันธ์ค่อนข้างมาก 
มีความสมัพันธ์ค่อนข้างมาก 
มีความสมัพันธ์ค่อนข้างมาก 

 

**มีค่านัยคำสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 



การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี  

ร่มเกล้า สุขเจริญ 

 
           557 

5.3 สรุป 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-Larning 
System ของบุคลากร สายงานปฏิบัติการผลิต สายสนับสนุนการผลิตใน บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์
เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 80 ท่าน เป็นเพศชาย 45 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
56.2 เป็นเพศ หญิง 35 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43.8 อายุระหว่าง 30-39 ปี 40 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 สถานภาพ สมรส 48 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 40 ท่าน        
คิดเป็นร้อย 50.0 ด้านของอายุการทำงานตั้งแต่ 11-15 ปี 40 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

 ในด้านของตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านพร้อมของบุคลากรมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 
อยู่ที่ 2.91 หมายถึง ด้านพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และ
เครื่องมือมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.14 หมายถึง ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ใน
ระดับมากด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.35 หมายถึง ด้านการสนับสนุน
จากผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
 
 ส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง โดยระดับปัจจัยด้านที่มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร อันดับที่  2 ได้แก่ปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร อันดับที่  3 ได้แก่         
ปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ 
 

6 สรุปผลการศึกษา 
 

 6.1 สรุปผลการศึกษา 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-learning 
System ของบุคลากร สายงานปฏิบัติการผลิต สายสนับสนุนการผลิตใน บริษัท เคดีไอ เซอร์วิสแอนด์
เทคโนโลยี จำกัด โดยได้ศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือนำผลที่ได้มาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ISUZU E-learning System โดยได้ทำการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 80 ท่าน เป็นเพศชาย 45 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 56.2 เป็นเพศ หญิง 35 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 อายุระหว่าง 30-39 ปี 40 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50.0 สถานภาพ สมรส 48 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 60.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 40 ท่าน คิดเป็นร้อย 50.0 ด้านของอายุการทำงาน
ตั้งแต ่11-15 ปี 40 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

 ในด้านของตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านพร้อมของบุคลากรมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม 
อยู่ที่ 2.91 หมายถึง ด้านพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และ
เครื่องมือมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.14 หมายถึง ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ใน
ระดับมากด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.35 หมายถึง ด้านการสนับสนุน
จากผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
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 6.2 อภิปรายผล 

 ในการวิจัยได้ทดสอบสหสัมพันธ์ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลจาก
การเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-learning System แล้วนั้น ผู้วิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับโมเดล
ความสำเร็จของระบบสารสนเทศ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ,2560) ในตัวแปรด้านปัจจัย การมี 
ส่วนร่วมของผู้ใช้ การสนับสนุนของผู้บริหาร และระดับความซับซ้อน ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของ
ระบบเนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ตัวแปรด้านความพร้อมของบุคคลากร ด้านการสนับสนุนของ
ผู้บริหารและความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามคือ ประสิทธิผลในการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-learning System อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
 6.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอสบถามเพ่ือการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-learning 
System ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างมีการนำเสนอข้อคิดและเสนอแนะดังนี้ 
  6.3.1 ด้านบุคลากร ควรมีการแนะนำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้งานระบบ 
ISUZU E-learning System ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึงในทุกระดับเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-learning System  
  6.3.2 ด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ควรเพ่ิมจำนวนคอมพิวเตอร์มาก
ขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
  6.3.3 ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารต้องสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งในเรื่อง
ของงบประมาณ และการติดตามผลจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU E-learning System 

 6.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคต 

  6.4.1 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าประสิทธิผลของการเรียนรู้ผ่านระบบ ISUZU           
E-Learning System ยังวัดผลออกมาได้ไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นการวัดจากการตอบแบบสอบถาม
ดังนั้น หากมีการศึกษาต่อไปอาจมีการทำแบบทดสอบวัดความรู้ที่ได้รับก่อนและหลังเรียนจากระบบ 
  6.4.2 การวิจัยในครั้งนี้เป้นการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ ทำให้ไม่ได้ข้อมูลแบบเจาะลึก
ดังนั้น หากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการทำข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูล
มาวิเคราะห์มากยิ่งข้ึน 
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โครงการวิจัยการแข่งขันทางการตลาดประกันชีวิต 

ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 

วรกัญญา อ่อนมั่ง* 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาการแข่งขันทางการตลาดประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาโครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรี ศึกษาลักษณะการแข่งขันทางการตลาดใน
เขตจังหวัดชลบุรี และศึกษาโครงสร้างตลาดธุรกิจประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้
ข้อมูลสำคัญจำนวน 16 คน ผลการศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้บริษัทประกันชีวิตสามารถ
แข่งขันได้และประสบความสำเร็จคือ ทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงาน ยอดขาย ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่จัด
จำหน่าย ช่องทางที่จัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รูปแบบการให้บริการ ทีมงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่าย 
ความแตกต่างของรูปแบบการจัดจำหน่าย ความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ ความแตกต่างของการ
ส่งเสริมการตลาด ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน ความแตกต่างของการบริหารทีมงาน 
สินค้าทดแทน การเข้ามาของคู ่แข่งรายใหม่ อำนาจการต่อรองของลูกค้า Electronic and Mobile 
Commerce ของบริษัทประกันชีวิตในจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทประกันชีวิต
ประสบความสำเร็จ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
และตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้านช่องทางที่จัดจำหน่าย แนะนำให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่
หลากหลาย เพื่อให้มีช่องทางการเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ด้านการส่งเสริมการตลาด 
แนะนำเรื่อง การทำตลาดแบบ Digital Marketing เพ่ือให้เกิดการรับรู้และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ด้าน
รูปแบบการให้บริการ ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการจัดการกับข้อมูลของลูกค้าที่มี
ความทันสมัยเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็น

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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อย่างดี ด้านทีมงาน แต่ละบริษัทควรมีการส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตมีการฝึกอบรมตัวแทนประกัน
ชีวิต ให้มีความรู้ในการนำเสนอผลประโยชน์ของแบบประกันต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และเข้มงวด ด้าน
สินค้าทดแทน แนะนำเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตเป็นทางเลือกของแหล่ง
เงินออมและการบริหารความเสี่ยงของชีวิต รวมไปถึงรัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์จาก
การทำประกันชีวิตมากขึ้น ด้านอำนาจการต่อรองของลูกค้า ด้านจรรยาบรรณของบริษัทและพนักงาน 
เรื่องการแข่งขันการลดราคาค่าเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งเป็นการขยายตลาดแบบผิดวิธี ต้องมีกฎระเบียบและ
การลงโทษที่ชัดเจน ด้าน Electronic and Mobile Commerce  แนะนำเรื่องระบบการโอนเงินผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตต้องมีความปลอดภัยสูง และลดขั้นตอนการชำระเงิน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในส่วน
ของระบบ M-Commerce ควรจะมีการจัดหมวดหมู่ประเภทของแบบประกันชีวิตให้ลูกค้าเลือกได้ชัดเจน 

คำสำคัญ : การประกันชีวิต, การแข่งขัน, โครงสร้างตลาด 

Abstract 

 A Study of Contract Marketing Competition in Chonburi Province purpose for study 
the competitive structure of the life insurance business in Chonburi province study the 
nature of market competition in Chonburi province and to study the market structure of 
the life insurance business in the Chonburi Province. This research is a qualitative research 
use an In-depth interview from key informants of 16 people. The results of the study 
showed that the study results showed that there are many things of factors that can make 
life insurance companies competitive and successful including registered capital, number 
of employees, sales, customers, products distributed, distribution channels, marketing 
promotion, types of service , team, strengths, weaknesses, situations and environments, 
product differentiation, differentiation of distribution channels, differentiation of distribution 
models, different types of service, different of marketing promotion, differentiation of 
competitive strategies and strategies, difference in managing the product team, replaces 
the entry of new competitors, customer bargaining power, electronic and mobile 
commerce of life insurance companies in Chonburi. These are all important factors that 
will make life insurance companies successful. The researcher suggests including Products 
that are distributed develop modern products that meet customer needs. Distribution 
channels recommend a variety of distribution channels in order to have a channel to reach 
all target customers. Marketing promotion suggesting about marketing in digital marketing 
in order to create awareness and build brands to be known. Service model should develop 
a standardized technology system for handling customer information there is an up to date 
in order to be able to serve customers quickly and respond to customer needs as well. 
The team the company should encourage life insurance companies to train life insurance 
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agents to have the knowledge on regular and rigorous presentation of benefits of various 
insurance plans. Replacement product Introduction to providing knowledge and 
understanding about life insurance as an alternative source of life savings and risk 
management including the government should encourage people to see more benefits 
from life insurance. Customer bargaining power code of conduct for the company and 
employees. The competition for the reduction of life insurance premiums which is the 
wrong way to expand the market clear rules and sanctions. Electronic and Mobile 
Commerce the system to transfer money via the Internet must be highly secure and reduce 
the payment process more convenient and faster as for the M-Commerce system, there 
should be a classification of life insurance plans for customers to choose clearly. 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดชลบุรีและประเทศไทย ดังนั้น ธุรกิจประกันชีวิตจึงเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยิ่ง (อิศราภรณ์ วีระคงสุวรรณ, เสาวคนธ์ สุดสวาท, 2556)  

 จากสถิติประชากรในภาคตะวันออกของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2562) จังหวัดชลบุรีมีประชากร 1,558,301 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2561 จำนวน 22,856 คน 
มีประชากรแฝง 494,782 คน ครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอ
พานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ 
อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอเกาะสีชัง (รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก, 2562) 

 

  

 

 

 

 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง, ธันวาคม 2562 จาก http://stat.bora.dopa. 
go.th/stat/statnew/statTDD/ 

 ในปัจจุบันการตลาดประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรีมีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งส่งผลต่ออัตราการ
เติบโตของจำนวนกรมธรรม์ และเบี้ยประกัน ขณะที่ใน 2562 จังหวัดชลบุรีมีประชากร 1,535,445 คน 
กลับมีประชาชนที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่เพียง 864,274 กรมธรรม์ คิดเป็นร้อยละ 55.46 
เท่านั้น ทำให้คาดการณ์ว่าตลาดประกันชีวิตในจังหวัดชลบุรียังสามารถขยายตัวและเติบโตได้อีกมากอย่าง
ต่อเนื่องในระยะข้างหน้าซึ่งแต่ละบริษัทต้องนำข้อมูลจากการศึกษาไปวางแผน กำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือ
รักษาส่วนแบ่งตลาด หรือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งรายอ่ืนในตลาดให้ได้ 
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง , 
2563 

 ปัจจุบันในประเทศไทย มีบริษัทประกันชีว ิตที ่จดทะเบียนในประเทศไทย 22 บริษัท 
(สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2563) ในการศึกษาครั้งนี้
จะศึกษาบริษัทประกันชีวิตที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี  7 แห่ง คือ บมจ. กรุงไทย แอกซ่า 
ประกันชีวิต บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตซึ่งแต่ละ
บริษัทจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง  โดยต้องเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประกันชีวิตสามารถแข่งขันไ ด้            
จนเติบโตและประสบความสำเร็จนั้น มาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความมีชื ่อเสียงของบริษัท                  
ทุนจดทะเบียน จำนวนพนักงาน ยอดขาย ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ช่องทางที่จัดจำหน่าย               
การส่งเสริมการตลาด รูปแบบการให้บริการ ทีมงาน จุดแข็ง จุดอ่อน โดยต้องพิจารณาลักษณะ               
การแข่งขันทางการตลาด ได้แก่ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์                  
ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่าย ความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ ความแตกต่างของ
การส่งเสริมการตลาด ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน ความแตกต่างของการบริหาร
ทีมงาน สินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ อำนาจการต่อรองของ
ลูกค้า  Electronic and Mobile Commerce ทุกๆปัจจัยเป็นสารตั้งต้นที่เร่งให้บริษัทประกันชีวิต 
จำเป็นต้องปรับตัวก้าวกระโดด อีกทั้งต้องดำเนินการให้ระบบประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญในการ
เสริมสร้างให้เศรษฐกิจและสังคมมีความมั่นคง มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตรงความต้องการรวมไปถึง
สนับสนุนและให้ความคุ้มครองแก่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างสูงที่สุด เพื่อเป็นทิศทางใน
การดำเนินงานในระยะยาวเพ่ือให้ได้เปรียบทางการแข่งขันจึงทำให้ผู ้วิจัยมีคำถามในการวิจัยว่า
โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ลักษณะการแข่งขัน
ทางการตลาดในเขตจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง โครงสร้างตลาดธุรกิจประกันชีวิตในเขต
จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรี 
 2) เพ่ือศึกษาลักษณะการแข่งขันทางการตลาดในเขตจังหวัดชลบุรี 
 3) เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดธุรกิจประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรี 

3. ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเด็นของการแข่งขันทางการตลาดประกันชีวิตในเขต
จังหวัดชลบุรี มี 3 ประเด็น คือ.โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกันชีวิต ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด 
และ โครงสร้างตลาดธุรกิจประกันชีวิต โดยศึกษา ในเขตจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 2561-2563 

4. ระเบียบวิจัย 

 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 16 คน นอกจากนี้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ 
หนังสือทางวิชาการ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต งานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพผสมหลายวิธี ได้แก่ การบันทึกเทปการสัมภาษณ์ด้วย
วิธีการถอดเทปรายละเอียด และสรุปความในเทปแต่ละประเด็นของคำถาม การจำแนกและการจัดระบบ
ข ้อม ูล (Typology and Taxonomy)  การว ิ เคราะห ์ส ่ วนประกอบ (Componential analysis)                      
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect analysis) 
และการเปรียบเทียบ (Constant comparison)  

5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 

 การทบทวนวรรณกรรมในบทวิจัยนี้ ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีความต้องการความมั่นคงใน
ชีวิต แนวคิดทฤษฎีการประกันชีวิต แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์สถานการณ์และการแข่งขันทางการตลาด 
แนวคิดทฤษฎี Electronic and Mobile Commerce แนวคิดทฤษฎีการจัดการและส่งเสริมตลาด 
แนวคิดทฤษฎีการให้บริการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การประกันชีวิต เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงใน
ชีวิต การทำประกันชีวิตมีความสำคัญต่อการวางแผนทางการเงินของบุคคลเพื่อรองรับการเข้าสู ่วัย
ผู้สูงอายุ การทำประกันชีวิตเป็นการซื้อความคุ้มครองและเป็นการเก็บออมที่มีดอกผลให้แก่ผู้ทำประกัน
ชีวิต อีกทั้งการทำประกันชีวิตยังช่วยลดภาระทางสังคมเวลาเกิดภัยหรืออุบัติเหตุให้กับผู้ทำประกันชีวิต 
รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิต ได้กำหนดให้เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหัก
ลดหย่อนได ้ซึ่งเมื่อผู้ออมในวัยกำลังทำงาน หากได้มีการวางแผนในการทำประกันชีวิต เมื่อกรมธรรม์ครบ
กำหนดอายุ จะได้รับเงินเพื่อสามารถนำไปใช้จ่ายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหรือยามเกษียณได้อย่างเพียงพอใน
การดำรงชีวิต (เบญญา รัศมีโกเมน, 2558)  
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 การประกันชีวิตประเภทสามัญแบ่งเป็น  4 แบบ ได้ดังนี้ แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้
ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แบบสะสมทรัพย์ 
เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอา ประกันภัยเมื่อมีชีวิต
อยู่ครบกำหนดสัญญา เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา เป็นการ
ประกันชีวิตที่ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลา
ประกันภัยวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร แบบเงินได้ประจำ เป็นการประกัน
ชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับ
แต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป (สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2554 : 19) 

 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทุกชนิดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการตลาด
และด้านอ่ืนๆของธุรกิจปัจจัยที่ส่งผลกระทบมีได้หลายปัจจัยและปัจจัยจะส่งผลในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลา
กันก็ได้ทำให้มีการพิจารณาในลักษณะของผลรวม (พัทธนันท ์ต่ายจันทร์, 2559) 

 ช่องทางการจัดจำหน่าย ก็คือการนำสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ 
ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่สามารถทำให้เกิดผลกำไรมาก
ที่สุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

 การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ศุภร และคณะ, 2541) ประกอบด้วย  

  1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพ่ือ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เพ่ือรับรู้ข่าวสารเกีย่วกับกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการโฆษณา 
เช่นป้าโฆษณา ทีวี วิทยุ Internet และ พนักงานขาย 

  2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง การจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ หรือ
การจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค คนกลาง (ผู้จัดจำหน่าย) หรือหน่วยงานขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้าง
ยอดขายในทันที จากความหมายนี ้สามารถสรุปได้ว ่าการส่งเสริมการขายเป็นเครื ่องมือกระตุ้น 
(Acceleration Tool) กิจกรรมการส่งเสริมการขายมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อจำนวนมากขึ้น 
และสามารถตัดสินใจซื้อได้ในเวลาทันทีทันใด 

  3) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) พนักงานขาย หมายถึง ผู้แทนของบริษัท
ที่ไปพบผู้ที่คาดหวังโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ที่คาดหวังให้เป็นลูกค้า 

  4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวถือ
เป็นเครื่องมือหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ แต่มีความหมายที่แตกต่างคือ การให้ข่าว (Publicity) เป็นการให้
ข่าวโดยสื่อมวลชน เป็นเครื่องมือที่ต้องจ่ายเงินหรือไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด



วรกัญญา อ่อนมั่ง 
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรในรูปของสุนทรพจน์หรือการให้สัมภาษณ์ หรือการให้ข่าวผ่านสื่อต่างๆ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้สูงเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้นมีทั้งข้อมูลที่เป็นด้านบวกและด้านลบ ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)เป็นการติดต่อสื ่อสารเพื ่อสร้างทัศนคติความน่าเชื ่อถือ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กรกับกลุ่มต่างๆเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่างๆเป็นกลยุทธ์ใน
ระยะยาวให้ข้อมูลด้านบวกเกี่ยวกับธุรกิจ 

  5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การทำการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภค
โดยตรง โดยอาศัยสื่อใดสื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายให้โอกาสในการตอบกลับ อีกทั้ง
จะต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลของลูกค้า (Customer Database) ขึ้นมาด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,             รศ.
ศุภร เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 35-36) 

 สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อการ
ดำรงการทางการตลาดโดยเฉพาะในด้านการวางแผนการตลาดการสร้างโอกาสทางการตลาดการจำกัด
ขอบเขตการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดในด้านต่างๆ 

 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติสัมพันธ์
กับบุคคล หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (สุนันท ์บุญวโรดม, 2543 : 22) 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางองค์การ และช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การตระหนักถึงความ เปลี่ยนแปลงนั้นทำให้นักบริหารสามารถกำหนด
วัตถุประสงค์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็น รูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือ
นำไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการเตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้
แล้ว ทำให้องค์กรค้นหาแนวทางที่ เหมาะสมที่สุดต่อองค์การ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลยุทธ์เป็น การกำหนดวิธีการหรือแนวทางในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆองค์กร 
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนัทน์, 2552) 

 การสร้างทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสามารถกระทำได้โดยการสร้างกิจกรรมและการ
ทำงานร่วมกันควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความร่วมมือกัน มีความรู้สึกที่ดี
ต่อกัน และกระตุ้นให้รู้จักใช้การระดมสมองร่วมกัน การทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่สมาชิก
ของทีมงานจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน ทีมงานที่มีวุฒิ
ภาวะและมีประสิทธิภาพ (ศิณีย์ สังข์รัศม,ี 2545) 

 Michael E. Porter ได้สร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการนำไปวิเคราะห์การแข่งขันของอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
มีตัวแบบผลักดัน 5 ประการ หรือเรียกว่า Five Force Model ดังต่อไปนี้ 
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  1) ภัยคุกคามที่เกิดจากการแข่งขันระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน  (Intensity of 
Rivalry among Existing Competitors) คือ สภาวะการแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีลักษณะและขนาดที่
ใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

  2) ภัยคุกคามที่เกิดจากคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ (Treat of new entrants) คือ ภัยที่เกิด
จากคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจอื่นในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มและศักยภาพว่าจะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรม
เดียวกันในอนาคต 

  3) ภัยค ุกคามที ่ เก ิดจากส ินค ้าและบร ิการทดแทน  (Threat of substitute’s 
products) คือ ภัยที่เกิดจากการที่มีบริการหรือมีสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้กับสินค้าและบริการ
ของเรา 

  4) ภัยคุกคามจากอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining power of buyers) คือ 
การที่ผู้ซื้อมีอำนาจการต่อรองซึ่งเป็นอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของอุตสาหกรรม 

  5) ภัยคุกคามที่เกิดจากอำนาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต  (Bargaining 
power of supplier) คือ การที่ผู้ขายปัจจัยการผลิตมีอิทธิพลในการกำหนดราคาของวัตถุดิบให้สูงขึน้
หรือต่ำลงได ้ซึ่งจะมีผลกระทบกับต้นทุนและกำไรของอุตสาหกรรม 
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 Electronic Commerce มีชื่อท่ีแปลเป็นภาษาไทยว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยความหมาย
ของคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ให้คำนิยามไว้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีคำจำกัดความใดที่ใช้เป็น
คำอธิบายไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีดังนี้  

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์, 2542)  

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์
และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WTO, 1998)  

 Mobile Commerce คือพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ที ่ทำในสภาพแวดล้อมแบบเคลื ่อนที่  
โดยเฉพาะการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไร้สาย ช่องทางการ
สื่อสารเฉพาะทาง สมาร์ทการ์ด เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการเงิน
โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื ่อนที่ หรือธุรกิจตามแนวคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์  (E-
Commerce) ที่ใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อและขายสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งการรับ-
ส่งอีเมล์ เป็นสร้างโอกาสในการบริการแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่และเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ (ปรีดี
ชนก เปรมปรี, 2561) 

 สแตนตอน (Stanton, 1981 : 441 อ้างถึงใน สุนันท์ บุญวโรดม, 2543 : 23) ได้ขยายความ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ ้นในความหมายที่ว่าการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจ ด้านลักษณะเฉพาะตัวของมันเองที่จับต้องไม่ได้ และไม่
จำเป็นต้องรวมอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการใดการให้บริการอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่ใช้
สินค้าท่ีมีตัวตน แต่ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของสินค้านั้น 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541 : 116) กล่าวว่า งานบริการ คือ งานที่ไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้แต่
สามารถสร้างความพอใจในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ในตลาดธุรกิจได้ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกรอบความคิดข้างต้นจะเห็นว่า ตัวแปรอิสระประกอบด้วย โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกัน
ชีวิต ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วย โครงสร้างตลาดธุรกิจประกันชีวิต 
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6. ผลการศึกษาวิจัย 

 ผลการวิจัยในที่ พิจารณา  3 ประเด็นคือ 1) โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกันชีวิต 2) ลักษณะ
การแข่งขันทางการตลาด 3) โครงสร้างตลาดธุรกิจประกันชีวิต รายละเอียด ดังนี้ 

 6.1 โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกันชีวิต  
 โครงสร้างคู่แข่งขันธุรกิจประกันชีวิต เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนบริษัทประกันชีวิต 
จำนวนพนักงาน ยอดขาย โครงสร้างลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ช่องทางที่จัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด รูปแบบการให้บริการทีมงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการแข่งขัน
ตลาดประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรีในด้านต่างๆเหล่านี้  ล้วนส่งผลต่อโครงสร้างตลาดประกันชีวิต
ทั้งสิ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ทุนจดทะเบียน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีเงินทุนจดทะเบียนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพจะเห็นได้ว่า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 1,355 ล้านบาท 
บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 3,200 ล้านบาท บมจ.ไทยประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 
10,600 ล้านบาท บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 2,360 ล้านบาท บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 
4,000 ล้านบาท บมจ.เอฟดับลิวดีประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 30,063 ล้านบาท  

 จากภาพสามารถวิเคราะห์ ได้ว่าทุนจดทะเบียนมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเพราะเป็น
การแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ ส่งผลดูมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ จะเห็นได้ว่า บมจ.เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดอยู่ที่ 30,063 ล้านบาท และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
มีทุนจดทะเบียนต่ำสุด อยู่ที ่1,000 ล้านบาท 
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  2) จำนวนพนักงาน จำนวนพนักงานในธุรกิจประกันชีวิต จำแนกตามฝ่าย มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าบริษัทประกันชีวิต แยกตามฝ่าย/แผนก แผนกการตลาด จำนวน 3,503คน 
การเงินและการบัญชี จำนวน 1,164 คน งานคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 503 คน บริการลูกค้า 
จำนวน 3,460 คน การรับประกันภัย จำนวน 2,125 คน การจัดการสินไหมทดแทน จำนวน 1,025 คน 
การลงทุน จำนวน 256 คน อื ่น ๆ จำนวน 7,352  คน.ทั ้งนี ้หากจำแนกตามลักษณะการเก็บข้อมูล 
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 2 ลักษณะด้วยกันได้แก่ สำนักงานในกทม. จำนวน 15,604 คน สำนักงานใน
ต่างจังหวัดจำนวน 3,784 คน 

 จากภาพสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนพนักงานเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ส่งผลต่อภาพรวมของ
โครงสร้างตลาดประกันชีวิต หนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญมากๆต่อธุรกิจกิจประกันชีวิตคือนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรตำแหน่งนี้อีกมาก ทั้งนี้เนื่องจากระบบการศึกษาของไทย
มีหลักสูตรเปิดสอนเพียงไม่กี่แห่ง และหลักสูตรการสอบที่ถือว่ายากมาก หลายๆคนอาจใช้เวลาสอบ
ยาวนาน ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีความสามารถแบบไม่เต็ม
เวลา รวมทั้งจำเป็นต้องใช้บุคลากรนักบัญชีเข้ามาทดแทน แต่ก็พบว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมนัก                  
ทำให้บริษัทประกันชีวิตไม่สามารถขยายการให้บริการออกไปได้ 

  3) ยอดขาย สถิติการรับประกันชีวิต พ.ศ. 2560-2561 จำแนกตามจังหวัด (ชลบุรี) 
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  จากรูปภาพ แสดงให้เห็นว่า สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามจังหวัด ปีพ.ศ.2560 
จังหวัดชลบุรี มีเบี ้ยประกันภัยรับทั ้งสิ ้น 17,874,511,000 บาท ปีพ.ศ.2561 จังหวัดชลบุรี มีเบี้ย
ประกันภ ัยร ับทั ้งส ิ ้น 17,890,258 บาท ปีพ.ศ.2562 จ ังหว ัดชลบุรี  ม ี เบ ี ้ยประกันภ ัยร ับทั ้งสิ้น 
20,114,123,000 บาท ปีพ.ศ.2563 (เดือนม.ค.-เดือนมิ.ย.) จังหวัดชลบุรี มีเบี้ยประกันภัยรับทั ้งสิ้น 
8,509,189 บาท 

  จากภาพสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจังหวัดชลบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว           
ที่มีศักยภาพสูง มีการเติบโตและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง แสดงถึงอำนาจการซื้อของคนในพื้นที่มีสูงตามไป
ด้วย ทำให้ทุก ๆ บริษัทต่างเข้ามามียอดขายที่สูงขึ้นทุกปี ซึ่งจะเห็นได้จากสาขาของบริษัทประกันชีวิตมี
อยู่เกือบทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี 

  4) โครงสร้างลูกค้า ลูกค้ามีทั ้งกลุ ่มเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท (กัญญารัตน์,                    
7 พฤศจิกายน 2563) รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองชีวิตและลดหย่อน
ภาษ ี(จุฑาทิพย์, 7 พฤศจิกายน 2563) และลูกค้าที่เป็นพ่อแม่พ่ีน้อง ญาต ิคนรู้จัก ที่มีศักยภาพในการซื้อ
ประกันจากการศึกษา (ชัยชาญ, 30 ตุลาคม 2563) 

  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างลูกค้า เห็นได้ว่าการประกันชีวิต เป็นอีกรูปแบบหนึ ่งที่
ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตการทำประกันชีวิตมีความสำคัญต่อการ
วางแผนทางการเงินของบุคคล สรุปได้ว่า ทุกบริษัทมีโครงสร้างลูกค้าเหมือนกัน เพราะประกันชีวิตมีความ
จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงของคนทุกเพศ ทุกวัย ลูกค้ามีทั้ง ภาครัฐและเอกชน เช่น ธุรกิจ SMEs 
ทั่วไป สมาคม สหกรณ์ เป็นต้น รวมไปถึงลูกค้าบุคคลทั่วไปช่วงอายุต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันของตนอง
และครอบครัว ซึ่งมีการจ่ายชดเชยกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู ้รับประโยชน์ โดยปัจจัยที่จะเป็นตัวอัตราเบี้ย
ประกันภัย คือ อายุ เพศ อาชีพ รายได ้สุขภาพ และการดำเนินชีวิต  

  5) ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย แต่ละบริษัทมีการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสามัญจัด
จำหน่าย โดยมีประกันประกันสะสมทรัพย์ ประกันตลอดชีพ ประกันเงินได้ประจำ และประกันชั่ว
ระยะเวลาดังนี้ บมจ.กรุงไทยแอกซ่า มีแบบประกันชีวิต 9 แบบ บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มีแบบ
ประกันชีวิต 31 แบบ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีแบบประกันชีวิต 12 แบบ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต                  
มีแบบประกันชีวิต 22 แบบ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีแบบประกันชีวิต 14 แบบ บมจ.อลิอันซ ์มีแบบ
ประกันชีวิต 15 แบบ บมจ.เอฟดับลิวดีประกันชีวิต มีแบบประกันชีวิต 21 แบบ  

  ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที ่จัดจำหน่าย มีแบบประกันภัยแบบสามัญ 4 แบบ คือ               
แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดใน
ขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงิน
เอาประกันภัยให้แก่ผู้เอา ประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิต
และการออมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตที่ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
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ประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัยวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง การเสียชีวิตก่อน
วัยอันสมควร แบบเงินได้ประจำ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากัน
อย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี 
หรือ 60 ปี เป็นต้นไป ซึ่งผู้เอาประกันชีวิตหรือลูกค้าสามารถเลือกแบบประกับที่ตรงกับความต้องการได้
ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม 

  6) ช่องทางที่จัดจำหน่าย จากการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและพนักงานบริษัทประกัน
ชีวิต จะเห็นได้ว่าแต่ละบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีช่อง             
ที่จัดจำหน่ายผ่านตัวแทน นายหน้า และช่องทางธนาคาร (จุฑาทิพย์, 7 พฤศจิกายน 2563) บมจ. ไทยซัมซุง 
ประกันชีวิต มีช่องที่จัดจำหน่ายผ่านตัวแทน นายหน้า บมจ. ไทยประกันชีวิต มีช่องที่จัดจำหน่ายผ่าน
ตัวแทน นายหน้า ช่องทางธนาคาร และช่องทางอ่ืนๆ (ปรีชา, 5 พฤศจิกายน 2563) ส่วน บมจ. ไทยสมุทร
ประกันชีวิต (ธนาภรณ์, 28 ตุลาคม 2563) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต (พลอยนภัส, 2 พฤศจิกายน 
2563) บมจ. อลิอันซ ์อยุธยา ประกันชีวิต (วรรณวิสา, 30 ตุลาคม 2563) บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต  
(ปิยพัชร์, 15 ตุลาคม 2563) การจัดจำหน่ายทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน 
นายหน้า ช่องทางธนาคาร ช่องทางออนไลน์ และช่องทางอ่ืน ๆ  

  ผลการวิเคราะห์ช่องทางที่จัดจำหน่าย ก็คือการนำสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดย               
ยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่
สามารถทำให้เกิดผลกำไรมากที่สุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด แต่จากการเก็บ
ข้อมูลพบว่า บางบริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายน้อยมากนั่นคือ บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต             
หากบริษัทมีช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้น
ความต้องการซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทให้ความสำคัญกับช่องทางตัวแทนขายเพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
โดยตรง แต่ตัวแทนบริษัทประกันชีวิตหลายๆคนก็อธิบายแบบประกันไม่เข้าใจ เนื่องจากยังไม่มีทักษะใน
การขายเพียงพอ และหลายบริษัทเริ่มหันมาให้ความสำคัญผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อปรับตัวตาม
ยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น 

  7) ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการเก็บข้อมูลพบว่าแต่ละบริษัทให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมการตลาด ดังนี้ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียลมีเดียต่างๆ มีการรับสมัครตัวแทนขาย ให้ของแถมลูกค้า ให้คูปองชิงโชค 
สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ จัดโปรโมชั่นผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต จัดบูธประชาสัมพันธ์ 
แจก โบรชัวร์ แผ่นพับ และทำ CSR ในชุมชนใกล้เคียง (จุฑาทิพย์, 7 พฤศจิกายน 2563) บมจ. ไทยซัมซุง 
ประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ จัดบูธตาม
งานอิเว้นท์ต่างๆ มีของชำร่วย ของพรีเมี่ยม ให้ลูกค้า (ชัยชาญ, 30 ตุลาคม 2563) บมจ. ไทยประกันชีวิต  
มีของชำร่วย ของพรีเมี ่ยมของบริษัท ให้ลูกค้า จัดคาราวาน ร่วมงานมหกรรมทางการเงิน (ปรีชา,                     
5 พฤศจิกายน 2563) บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต การส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ 
และโซเชียลมีเดียต่างๆ มีลุ้นคูปองชิงโชค จัดบูธกิจกรรมตามห้างสรรพสินค้า (ธนาภรณ,์ 28 ตุลาคม 2563) 
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บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมสำหรับผู้เอาประกัน ที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile club (พลอยน
ภัส, 2 พฤศจิกายน 2563) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีการกระตุ้นตัวแทนให้ทำงาน ถ้าทำได้
ตามเป้าหมายจะได้รับสิ่งของ ทริปท่องเที่ยว หรือเงินสด จัดบูทตามสถานที่ต่างๆที่มีให้ลงพื้นที่ (วรรณวิ
สา, 30 ตุลาคม 2563) บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียล จัด
แคมเปญ ออกมาเพ่ือให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้น (บุญร้อย, 15 ตุลาคม 2563) 

 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดขององค์การ จากการเก็บข้อมูลพบว่าทุกบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
การตลาดด้วยวิธีการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น การจัดบูธแจกคูปอง ของแถม การชิงโชค 
การแลกซื้อ เป็นต้น และได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในการดึงและเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ๆ 

  8) รูปแบบการให้บริการ จากการเก็บข้อมูลพบว่าแต่ละบริษัทมีรูปแบบการให้บริการ 
ดังนี้ บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่มีการให้บริการแบบออนไลน์โดยการทำ เว็บไซต์ ทำเพจเฟสบุค การทำ
บัญชีทางการไลน์ ส่วนรูปแบบการบริการแบบออฟไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นการบริการหลังการขาย                
การติดต่อ ดูแล ประสานงาน เมื่อลูกค้ามีการเคลมประกัน การที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับลูกค้า               
ให้คำปรึกษาด้านการประกันชีวิต 

  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการ คือ กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่าง
ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคล หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
ซึ่งเมื่อลูกค้าซื้อประกันชีวิตไปแล้วก็ต้องการการดูแลหลังการขายที่ดีจากพนักงานหรื อบริษัทด้วย 
พนักงานขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมากพอที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน               
มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี ไม่มีมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการเหล่านั้น อีกทั้งจะเป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจซึ่งจะนำไปสู่ความจงรักภักดี
ต่อบริษัทประกันชีวิตที่ตนทำอยู่ เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกทางหนึ่ง 

  9) ทีมงาน จากการศึกษาในหัวข้อการบริหารทีมงาน สำหรับผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต 
ให้ความเห็นว่า มีการบริหารทีมงานโดยอบรมโครงสร้างสายงาน หาตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มในสายงาน
ตนเอง มีการกระตุ ้นพนักงานด้วยการตั ้งเป้าหมายและให้ของรางวัล มีการประชุมทีมสม่ำเสมอ                     
(พลอยนภัส, 2 พฤศจิกายน 2563) สำหรับเจ้าหน้าบริษัทประกันชีวิตให้ความเห็นว่า ได้รับการปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนให้รัก เชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การ มีการประชุมและสื่อสารภายในองค์กรในทุก ๆ วัน 
เพ่ือรับทราบปัญหาในแต่ละวัน และแก้ไขได้ทันท่วงที 

  ผลการวิเคราะห์การบริหารทีมงาน ส่วนใหญ่การบริหารทีมงานของแต่ละบริษัท จะมี
การพัฒนา ปรับปรุง อบรมโครงสร้างสายงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีศักยภาพในการดูแล
ลูกค้า มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกตัวแทนเข้ามาในทีมเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อช่วยขยายงานทางด้าน
การตลาดมากยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายด้านตัวแทน มีกระตุ้นพนักงานทุกคนในสายงานของ
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ตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายและให้ของรางวัลเป็นเงินสด หรือตั๋วการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประทศ 
มีการประชุมทีมสม่ำเสมอก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน มีการสื่อสารภายในองค์กรในทุก ๆ วัน              
เพ่ือรับทราบปัญหาในแต่ละวัน และแก้ไขได้ทันท่วงที ปลูกฝังพนักงานทุกคนให้รัก เชื่อมั่นและศรัทธาให้
รักในอาชีพ รักเพ่ือนร่วมงาน รักลูกค้า และรักองค์กร 

  10) จุดแข็ง จุดอ่อน แต่ละบริษัทมีจุดแข็ง จุดอ่อน ดังต่อไปนี้ 

   10.1) บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จุดแข็ง คือ บริษัทมีชื่อเสียง แบบ
ประกันสะสมทรัพย์ให้ผลตอบแทนสูง มีศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน การชำระเบี้ยประกันสามารถชำระได้
หลายช่องทาง สามารถติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทยได้ จุดอ่อน คือ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็กสูงกว่า
บริษัทอื่น มีตัวแทนกระจายอยู่ต่างสาขาตามต่างจังหวัดทำให้การควบคุมตัวแทนสามารถทำได้ยาก 
(กัญญารัตน์, 7 พฤศจิกายน 2563) 

   10.2) บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีว ิต จุดแข็ง คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า มีผลิตภัณฑ์ประเภทรายได้ประจำหลากหลายเหมาะ
สำหรับคนที่วางแผนเกษียณ มีตัวแทนเก่งและมีวินัย การเคลมสินไหมง่าย มีระบบเอกสาร และระบบ
การจัดการที่ดีสามารถสมัครผ่านระบบแอพลิเคชั่นได้ง่าย จุดอ่อน คือ ชื่อแบรนด์ทำให้ผู้บริโภคสับสน
ระหว่างประกันชีวิตกับเครื่องใช้ไฟฟ้า มีแค่ช่องทางตัวแทน ไม่มีช่องทางอ่ืนในการขาย ช่องทางการจัด
จำหน่ายมีน้อย ทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดขาย (ชัยชาญ, 30 ตุลาคม 2563) 

   10.3) บมจ. ไทยประกันชีวิต จุดแข็ง คือ เป็นบริษัทที ่อยู ่คนไทยมานาน                 
มีแบบผลิตภัณฑ์หลากหลาย ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า การเคลมสินไหมทำได้ง่าย ไม่ต้อง
สำรองจ่าย มีสำนักงานบริการหลายแห่ง มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกพ้ืนที่ทั่วโลก จุดอ่อน คือแบรนด์ไทยท่ีมีส่วนทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสู้แบรนด์สากลไม่ได้ การไม่จำกัดวุฒิ
ในการสมัครเป็นตัวแทนทำให้ขาดตัวแทนที่มีความรู้  การเสนอขายต่ำกว่ามาตรฐาน เรื่องระบบการ
ประสานงานภายในของบริษัทล่าช้า (อรอุมา, 5 พฤศจิกายน 2563) 

   10.4) บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต จุดแข็ง คือ ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักในกลุ่ม
ลูกค้าต่างจังหวัด ผลิตภัณฑ์แบบรายได้ประจำ มีให้เลือกรับเงินคืนทั้งแบบรายเดือนและรายปี จุดอ่อน 
คือ ภาพลักษณ์องค์กร คนภายนอกมองว่าเหมือนผู้สูงอายุ และอนุรักษ์นิยม เน้นผลิตภัณฑ์ดูสูงวัยทำ
ให้กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมองว่าดูล้าสมัย มีตัวแทนมากเกินไป (ธนาภรณ์, 28 ตุลาคม 2563) 

   10.5) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จุดแข็ง คือ ชื่อบริษัทมีชื่อเสียงมายาวนาน 
และมีส่วนแบ่งการตลาดสูงอยู่เป็นอันดับต้นๆมาตลอด มีการตลาดแบบหลากหลายช่องทาง การ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม เป็นผู้นำในด้านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ จุดอ่อน คือ คนสับสนชื่อแบรนด์ 
เพราะคล้ายกับอีกบริษัท ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็กสูงกว่าบริษัทอื่น การอบรมและพัฒนาระบบ
ตัวแทนไม่มากพอ (พลอยนภัส, 2 พฤศจิกายน 2563) 
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   10.6) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จุดแข็ง คือ บริษัทมีชื่อเสียงระดับ
โลก ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการคุ้มครองชีวิตนั้น ไม่ซับซ้อน ให้ผลตอบแทนสูง มีตัวแทนที่เก่ง ใช้เวลาใน
การอนุมัติเคลมเร็ว การส่งผ่านใบคำขอประกันและเอกสารต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัล จุดอ่อน คือ อัตรา
ค่าเบี้ยประกันชีวิต จะสูงกว่าตลาดแต่ก็ไม่มากนัก ตัวแทนไม่แม่นยำเรื่องผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการ
ร้องเรียนบ่อย (วรรณวิสา, 30 ตุลาคม 2563) 

  10.7) บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จุดแข็ง คือ บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของ
ประเทศไทย แบบประกันชีวิตเข้าใจง่าย เปิดเผยทุกรายละเอียด เงื่อนไขการเคลมชัดเจน ไม่ปิดบัง
ลูกค้า มีแพลตฟอร์มดิจิทัลดี เทคโนโลยีพัฒนาเข้ากับคนรุ ่นใหม่  จุดอ่อน คือ ตัวแทนที ่ไม่มี
จรรยาบรรณ ให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันแก่ลูกค้า ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่มีน้อย (บุญร้อย, 15 
ตุลาคม 2563) 
  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละบริษัท จุดแข็งคือ การเงินมีความมั่นคง
และความน่าเชื่อถือทางการเงิน มีชื่อเสียงและเปิดมายาวนาน โดยทุกบริษัทมีทุนจดทะเบียนหรือมี 
การดำรงเงินกองทุนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่มาก จุดอ่อนคือการบริหารจัดการไม่มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ และชัดเจนเท่าที่ควร แต่ตัวแทนยังไม่มีจรรยาบรรณในการขายเพราะให้
ส่วนลดแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการขายที่ผิดวิธี 

 6.2 ลักษณะการแข่งขันทางการตลาด 

 การแข่งขันทางการตลาดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่าย ความแตกต่างของรูปแบบการ
ให้บริการ ความแตกต่างของการส่งเสริมการตลาด ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน ความ
แตกต่างของการบริหารทีมงาน สินค้าทดแทน การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ อำนาจการต่อรองของ
ลูกค้า Electronic and Mobile Commerce รายละเอียด ดังนี้ 

  1) สถานการณ์และสภาพแวดล้อม นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ให้ข้อมูลว่า 
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ด้านการเมืองว่า การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในช่วงโควิดทำให้
ประชาชนหันมาให้ความสำคัญของการมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพื่อช่วยบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบให้กับบริษัทประกันชีวิต ด้านเศรษฐกิจ 
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม
ลดลง ด้านสังคม มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตจะต้องเตรียมพร้อมและจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ด้าน
เทคโนโลยี มีการพัฒนาช่องทางการขายในรูปแบบ ดิจิทัล และการบริหารผ่านระบบออนไลน์ใน
รูปแบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ  (สาระ, 15 ตุลาคม 2563) ด้านผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต พนักงานและ
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ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ด้านการเมืองว่า ประชาชนมี 
ความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ภาคธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อรายได้ ต้องชะลอการทำประกันออกไป เศรษฐกิจ
ประสบภาวะถดถอยทำให้อำนาจซื้อของประชาชนลดลง มีการขอกู้เงินจากกรมธรรม์มากขึ้น สะท้อน
ถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ยอดประกันด้านสุขภาพสูงขึ ้น ส่งผลให้เห็นว่าประชาชนหันมาให้
ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ด้านสังคม ปัญหาจากโรคโควิด ส่งผลให้ประชาชนให้ความสำคัญกับ
การทำประกันมากขึ้น สถานการณ์โรคระบาดทำให้ออกพบลูกค้าไม่ได้  ทำให้เบี้ยรับเข้าลดลงและเบี้ย
ประกันภัยรับปีต่อลดลง ด้านเทคโนโลยี บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีการซื้อประกัน
ผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น มีการสนับสนุนในนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น เรื่องการทำงานที่บ้าน 
(อรอุมา, 5 พฤศจิกายน 2563) 

  การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทุกชนิดที่
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการตลาดและด้านอื่นๆของธุรกิจปัจจัยที่ส่งผลกระทบมีได้หลาย
ปัจจัยและปัจจัยจะส่งผลในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากันก็ได้ทำให้มีการพิจารณาในลักษณะของ
ผลรวม ซึ่งในช่วงปี 2563 ประเทศไทยต้องเจอสถานการณ์โรคระบาด ทำให้เศรษฐกิจค่อนข้างตกต่ำ 
แต่กลับทำให้ยอดประกันชีวิตสูงขึ้นเนื่องจากประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตมาก
ขึ้น ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 6 ด้าน ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ได้แก่ ด้านการเมือง ประเทศ
ไทยในปัจจุบันยังไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน และ
อยากสำรองเงินสดไว้กับตัวเองให้มากที่สุด ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่แท้จริง ภาวะ
เงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ที่แท้จริง ของประชากร ในปี 2563 ประเทศไทยและ
ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก รายได้ขงประชาชนลดลง 
ทำให้การใช้จ่ายต้องมีความรัดกุมมากขึ้น ด้านสังคม ค่านิยมในวัฒนธรรมหลักของบุคคลมีความเชื่อถือ
สูง ปัจจุบัน ประชาชนให้ความสำคัญกับประกันชีวิตมากขึ้น เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น มี
ความต้องการความมั่นคงในประกันชีวิต มีทัศนคติและความเชื่อมั่นต่อบริษัทประกันชีวิตดีขึ้น ด้าน
เทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้ประชาชนได้ศึกษาและทำความเข้าใจได้อย่างทั่วถึง ด้าน
กฎหมาย ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำประกันชีวิตมากขึ้น  ออกประกาศเรื่องการ
ลดหย่อนภาษีสำหรับเบี้ยประกันชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม  

  2) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ แต่ละบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่ละบริษัทมี
การผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสามัญจัดจำหน่าย โดยมีประกันประกันสะสมทรัพย์ ประกันตลอดชีพ 
ประกันเงินได้ประจำ และประกันชั่วระยะเวลา   
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองของประกันชีวิตแต่ละแบบมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งผู้เอาประกันชีวิตหรือลูกค้าสามารถเลือกแบบประกับที่ตรงกับความต้องการได้
ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม 
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  3) ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่าย จากการศึกษาพบว่า แต่ละบริษัทมี
ช่องทางการจัดจำหน่ายแตกต่างกันไปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการการจัดหน่าย 
หมายถึงกลุ่มขององค์กรอิสระที่อยู่ในกระบวนการของจัดหาสินค้าหรือการบริการให้กับผู้บริโภค ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย ก็คือการนำสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ความ
ถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่สามารถทำให้เกิดผลกำไรมากที่สุด 
ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด บริษัทที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายทาง ก็จะ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือผู้บริโภคมีช่องทางที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น บริษัทที่มี
ช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
บมจ. อลิอันซ ์อยุธยา ประกันชีวิต และบมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต   

  4) ความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า แต่ละบริษัทมีรูปแบบ
การให้บริการแตกต่างกันไป ดังนี้  ด้านผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต พนักงานและตัวแทนบริษัทประกัน
ชีวิต ได้ให้ข้อมูลว่า มีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็ปไซต์ การทำเพจเฟสบุคให้ติดตามและให้
ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับในประกันชีวิต มีช่องทางการติดต่อช่องทางบัญชีทางการของไลน์ ช่องทางออฟไลน์ 
มีการให้บริการลูกค้าที่บ้าน โทรศัพท์เข้าไปอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ มีการบริการหลังการขาย ดูแลการการเค
ลมสินไหม ให้คำปรึกษาด้านประกันชีวิต แนะนำการวางแผนทางการเงิน พาลูกค้าไปตรวจสุขภาพ 
(กัญญารัตน์, 7 พฤศจิกายน 2563) มีการนัดหมายลูกค้าและขอเข้าพบในโอกาสต่างๆ เพื่อนำเสนอแบบ
ประกันชีวิต (ชัยชาญ, 30 ตุลาคม 2563) มีการบริการตามความต้องการของลูกค้าเป็นที่ปรึกษาทางด้าน
การเงินให้กับลูกค้า ให้บริการหลังการขาย ติดต่อ ดูแล ประสานงาน เมื่อลูกค้ามีการเคลมประกัน                
(วรรณวิสา, 30 ตุลาคม 2563) 

  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ การบริการ หมายถึง กิจกรรม
หนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคล หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ ่งทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ พบว่า รูปแบบการให้บริการของบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่             
ไม่แตกต่างกัน นั่นคือมีการบริการแบบออนไลน์ โดยใช้การทำเว็บไซต์ ทำเพจเฟสบุค การทำบัญชีทางการ
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ไลน์ และการให้บริการแบบออฟไลน์ โดยใช้การบริการหลังการขาย การติดต่อ ดูแล ประสานงาน เมื่อ
ลูกค้ามีการเคลมประกัน การที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านการประกันชีวิต              
ซึ่งต้องสามารถสร้างความพึงพอใจในการซื้อให้แก่ผู้ซื้อมากที่สุด เพราะจะสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและนำไปสู่การเพ่ิมยอดขายให้องค์การได้ 

  5) ความแตกต่างของการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า แต่ละบริษัทมีการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันไป ลักษณะดังนี้ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาด
โดยการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย บมจ.                    
ไทยประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาดโดยการส่งเสริมการขาย ไทยสมุทรประกันชีวิต มีการส่งเสริม
การตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย เมืองไทยประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาดโดยการ
ส่งเสริมการขาย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาดโดยการขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต มีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา                 
การส่งเสริมการขาย  

  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาด                 
เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื ่อสารทางการตลาดขององค์การ 
ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ทางตรง พบว่า มีการส่งเสริมการตลาดอย่างหนึ่งที่ทุกบริษัททำเหมือนกันคือ การส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็น
สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้ออยากซื้อสินค้าและบริการโดยการจัดบูธแจกคูปอง ของแถม การชิงโชค การแลก
ซื้อ เป็นต้น และได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในการดึงและเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ๆ และบริษัทควรมีการ
ส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาโดยใช้ดารา นางแบบ นักแสดง เพื่อที่ให้เกิดความคล้อยตามและอยาก
ใช้สินค้าตามผู้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิมยอดขายได้อีกทางหนึ่ง 

  6) ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน จากการศึกษาพบว่า แต่ละบริษัท                 
มีกลยุทธ์การแข่งขันแตกต่างกันไป ด้านผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต พนักงานและตัวแทนบริษัทประกัน
ชีวิต ได้ให้ข้อมูลว่า ด้านการขยายช่องทางการขาย เน้นมีการทำเพจเฟสบุค และไลน์ รวมไปถึงโซเชียล
มีเดียอื่นๆ ด้านกลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพของช่องทางการขาย เน้นการพัฒนาระบบดิจิตอล กลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาด เน้นการทำงานเชิงรุกออกหาลูกค้า กลยุทธ์การรักษาลูกค้า เน้นการปรับปรุงดูแล
ลูกค้าและจัดกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้า ด้านกลยุทธ์บุคลากร เน้นพัฒนาบุคลากรและตัวแทน (กัญญารัตน์,                  
7 พฤศจิกายน 2563) ด้านกลยุทธ์การเพิ ่มศักยภาพของช่องทางการขาย เน้นการขยายตัวแทน                 
ด้านกลยุทธ์การรักษาลูกค้า เน้นมอบของขวัญเทศกาลสำคัญต่างๆให้กับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ (อรอุมา,                       
5 พฤศจิกายน 2563) ด้านการขยายช่องทางการขาย มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย กลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพของ
ช่องทางการขาย เน้นพัฒนาเครื่องมือช่วยขายแบบดิจิทัล ด้านกลยุทธ์บุคลากร เน้นพัฒนาบุคคล มีการ
ปรับเปลี่ยนคนและวัฒนธรรมองค์กร (บุญร้อย, 15 ตุลาคม 2563) 
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  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของวิธีและกลยุทธ์การแข่งขัน การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางองค์การ และช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม         
นักบริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงได้เพื่อนำไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที ่ดีขึ ้น  เนื่องจากมีการเตรียมรับกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ทำให้องค์กรค้นหาแนวทางที ่เหมาะสมที่สุดต่อองค์การ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลยุทธ์เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆองค์กร แต่ละบริษัทมีการทำเพจขายประกันชีวิตบนเฟสบุค  ไลน์ และ
ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทได้ สามารถติดต่อ
ผ่านช่องทางออนไลน์นั้นได้เลยโดยไม่ยุ่งยาก และมีเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามให้ลูกค้าตลอดเวลา 
รวมถึงให้ความรู้ทางด้านประกันชีวิต ด้านการลงทุนด้วย และเน้นพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตัวแทน
ขายเพ่ือให้มีความรู้และความเข้าในการขายและการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ 

  7) ความแตกต่างของการบริหารทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสามารถ
กระทำได้โดยการสร้างกิจกรรมและการทำงานร่วมกันควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ให้ความร่วมมือกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และกระตุ้นให้รู้จักใช้การระดมสมองร่วมกัน การทำงาน
ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที ่สมาชิกของทีมงานจะต้องมีความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกัน  มีทักษะ               
การอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน ทีมงานที่มีวุฒิภาวะและมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาพบว่าแต่ละ
บริษัท มีขั้นตอนการบริหารทีมงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งในการบริหารทีมงานของแต่ละบริษัท จะเน้น             
การพัฒนา ปรับปรุง และมีการประชุมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ  

  8) สินค้าทดแทน นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ให้ข้อมูลว่า อัตราการเข้ามาของ
สินค้าทดแทนมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำ  (สาระ, 15 ตุลาคม 2563) ผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต พนักงาน และ
ตัวแทน บริษัทประกันชีวิต ให้ข้อมูลคล้ายกันว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนประกันชีวิตได้ เพราะไม่มีสินค้า
ใดที่จะมารองรับความเสี ่ยงเหมือนประกันชีวิต แต่ถ้าในด้านการลงทุนหรือผลตอบแทนสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในประกันชีวิต เช่น การลงทุนในเงิน
ฝากธนาคาร สลากออมสิน กองทุน หลักทรัพย ์ทองคำ อสังหาริมทรัพย ์(อรอุมา, 5 พฤศจิกายน 2563) 

  ผลการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดจากสินค้าทดแทน คือ ภัยที่เกิดจากการที่มีบริการหรือ
มีสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้กับสินค้าและบริการของเรา สินค้าทดแทนกันได้ ยิ่งสินค้าที่มีสินค้า
ทดแทนกันได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีค่าสินค้าทดแทนกันได้สูงเท่านั้น เช่น นม มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์            
ต่อราคามากกว่าน้ำมันเบนซิน สินค้าที่มีความจำเป็น อุปสงค์จะไม่มีความยืดหยุ่นต่อราคา เช่น หมอ
ผ่าตัดหัวใจ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะมีค่าน้อยกว่าตั๋วเครื่องบินไปจีน และสินค้าที่ต้องใช้เงิน
จำนวนมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ใช้สอยจะเป็นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่น เช่น รถยนต์มีความยืดหยุ่นต่อ
ราคามากกว่าตั๋วชมภาพยนตร์ สรุปว่าประกันชีวิต ที่เป็นความคุ้มครองในกรณีสูญเสียชีวิตค่อนข้างหา
สินค้ามาทดแทนได้ยาก แต่หากดูในเรื่องผลตอบแทน จะมีการลงทุนด้านอ่ืนๆมากมายที่สามารถทดแทน
ประกันชีวิตได้  
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  9) การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ในการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผู้จัดการบริษัทประกัน
ชีวิต พนักงาน และตัวแทน บริษัทประกันชีวิต ให้ข้อมูลว่า ธุรกิจประกันชีวิตถือได้ว่ามีจำนวนคู่แข่งขัน
รายใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมูลค่า ตลาดรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้บริษัท
และธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายแห่งเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจนี้ และปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
อุตสาหกรรมประกันชีวิต และมีทุนสูง ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญ โดย เน้นซื้อกิจการและควบรวมกิจการ             
(บุญร้อย, 15 ตุลาคม 2563) 

  ผลการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดจากคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ คือ ภัยที่เกิดจากคู่แข่งที่อยู่ใน
ธุรกิจอื่นในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มและศักยภาพว่าจะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันในอนาคต               
เห็นได้ว่าตลาดประกันชีวิตเป็นตลาดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่มีกรมธรรม์
ประกันชีวิต ยังมีช่องว่างในตลาดอีกมาก ที่ทำให้ผู้แข่งขันรายอ่ืนอยากเข้ามีส่วนร่วมในส่วนแบ่งการตลาดนี้ 

  10) อำนาจการต่อรองของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ ผู ้จัดการบริษัทประกันชีวิต 
พนักงาน และตัวแทน บริษัทประกันชีวิต ให้ข้อมูลว่า ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูง แบบประกันของแต่ละ
บริษัทไม่ค่อยแตกต่างกัน ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกยากขึ้น ขึ้นอยู่กับการบริการของตัวแทน และ            
การเขา้ถึงฐานลูกค้าของแต่ละคน ช่องทางการขายหลากหลาย ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตมากข้ึน 
สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนได้จากเว็บไซต์เองได้ตัดสินใจเองได้ง่าย (ชัยชาญ, 30 ตุลาคม 2563) 

  ผลการวิเคราะห์ภัยคุกคามจากอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ คือ การที่ผู้ซื้อมีอำนาจการ
ต่อรองซึ่งเป็นอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของอุตสาหกรรม ซึ่งเห็นว่าในปัจจุบัน มีบริษัท
ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออกมาเป็นจำนวนมากให้ลูกค้าได้เลือก อีกทั้งสินค้าไม่มีความ
แตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก จึงทำให้ลูกค้ามีอำนาจต่อรองในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมาก โดยจะ
เลือกใช้บริการกับบริษัทที่มีชื ่อเสียง น่าเชื่อถือ และตัวแทนที่ประกอบอาชีพมาเป็นเวลานานและ
ให้บริการด ีและเลือกบริษัทที่มีของแถมให้ หรือมีสิ่งจูงใจอ่ืนๆให้ 

  11) Electronic and Mobile Commerce จากการสัมภาษณ์ ผู้จัดการบริษัทประกัน
ชีวิต พนักงาน และตัวแทน บริษัทประกันชีวิต ให้ข้อมูลว่า ในยุค New Normal เครื่องมือสื่อสารจำเป็น
มากในการเสนอขายและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและตัวแทนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อินเตอร์เน็ตมี
บทบาทอย่างยิ่ง และแอพลิเคชั่น ต่างๆเช่น ไลน์ เฟสบุค ส่งผลให้ยอดขายโตขึ้นอย่างรอดเร็ว เพราะ
ข้อมูลการเสนอขาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกพื้นที่ และรวดเร็วมาก มีรูปภาพสีสันที่สวย น่าดึงดูด ทั้ง
ภาพนิ่งและในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้นๆ อีกทั้งในด้านการซื้อประกันชีวิตนั้น ลูกค้าซื้อง่ายขึ้น ตัวแทนขาย
ง่ายขึ้น  ซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์แบบ non face to face ในช่วงโควิด ทำให้บริษัทประหยัดค่า
เช่า ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในอนาคตอาจทำให้ช่องทางตัว
ทนลดน้อยลงเพราะบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูง  (ปรีชา, 5 พฤศจิกายน 2563) 
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  ผลการวิเคราะห์ Electronic and Mobile Commerce คือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ทำในสภาพแวดล้อมแบบเคลื่อนที่ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ช่องทางการสื่อสารเฉพาะทาง สมาร์ทการ์ด เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการเงินโดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ หรือธุรกิจตามแนวคิดของระบบ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่ใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อและขายสินค้า
ต่าง ๆ รวมทั้งการรับ-ส่งอีเมล์ การเติบโตของอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิด “เศรษฐกิจใหม่” โดยอินเตอร์เน็ตได้
พัฒนาเทคโนโลยี การมอบหมายอำนาจให้กับผู้บริโภค กิจการธุรกิจผ่านการเชื่อมต่อ  การศึกษาพบว่า
ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท เพื่อการเลือกซื้อรถยนต์ ประกัน การหางาน การจาหน่ายตั๋ว
เครื่องบิน การเลือกสถาบันศึกษา การลงทุน จะเห็นได้ว่า Electronic and Mobile Commerce  เป็น
สร้างโอกาสในการบริการแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่และเพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งเห็นได้ว่าในปัจจุบัน
สามารถทำการซื้อขาย โอนเงิน ชำระค่าสินค้าบริการผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ได้อย่าง
ง่ายดาย ช่วยทำให้ธุรกรรมของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น 

 6.3 ในการศึกษาโครงสร้างตลาดธุรกิจประกันชีวิต 

  ซึ่งประกอบไปด้วย ยอดขายของตลาด ส่วนแบ่งการตลาด อัตราการเติบโตของตลาด โครงสร้าง
ผลิตภัณฑ ์โครงสร้างลูกค้าของตลาด โครงสร้างคู่แข่งขันของตลาด โครงสร้างการแข่งขัน สรุปได้ดังนี้    

  1) ยอดขายของตลาด ยอดขายของแต่ละบริษัท แสดงได้ตามกราฟดังนี้ 
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  จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาพรวมยอดขายของแต่ละบริษัท ในปี 2562 ส่วนใหญ่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ยกเว้น บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
บมจ. อลิอันซ ์อยุธยา ประกันชีวิต ที่มียอดขายในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 

  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมตลาด วิเคราะห์ ได้ว่าในปี 2561 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  
มียอดขายสูงที่สุดในตลาด คือ 94,946 ล้านบาท แต่ในปี 2562 ถูก บมจ.ไทยประกันชีวิต แซงขึ้นนำไปได้ 
ยอดขายอยู่ที่ 92,039 ล้านบาท เป็นผลมาจากการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ เพ่ือให้
ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และการทำงาน
ของบุคลากร และมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 

  2) ส่วนแบ่งการตลาด สัดส่วนของแต่ละบริษทั แสดงได้ตามกราฟดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว ่า ในปี 2562 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต                  
มีสัดส่วนการตลาด 9.65% ลดลงจาก ปี 2561 คิดเป็น 1.03% บมจ. ไทยประกันชีวิต มีสัดส่วน
การตลาด 15.07% เพิ ่มขึ ้นจากปี 2561 คิดเป็น 1.32%  บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีสัดส่วน
การตลาด 13.72% ลดลงจาก ปี 2561คิดเป็น 1.34% บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีสัดส่วน
การตลาด 5.29% เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 0.03% บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต มีสัดส่วน
การตลาด 5.30% เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 คิดเป็น 0.83%  

  ผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด วิเคราะห์ ได้ว่าในปี 2561 บมจ.เมืองไทยประกัน
ชีวิต มีส่วนแบ่งการตลาดที่สุดในตลาด คือ 15.06%  แต่ในป ี2562 ถูก บมจ.ไทยประกันชีวิต แซงขึ้น
นำไปได ้ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 92,039 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้นจึงได้ส่วนแบ่ง
การตลาดมากขึน้ด้วย  
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  3) อัตราการเติบโตของตลาด จากยอดขายปี 2561-2562 แต่ละบริษัทมีอัตราการ
เติบโตของตลาด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีอัตรา
การเติบโตลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 0.10%  บมจ. ไทยประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก               
ปี 2561 คิดเป็น 0.10% บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตลดลงจากปี 2561 คิดเป็น 
0.09% บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 0.01% 
บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 คิดเป็น 0.19% 

  ผลการวิเคราะห์อัตราการเติบโตของตลาดสิ่งที่จะทำให้อัตราการเติบโตของธุรกิจ
ประกันชีวิตเติบโตนั้นประกอบไปด้วยหลายหลายปัจจัยด้วยกันคือ  ยอดขายประกันชีวิตของแต่ละ
บริษัท ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายต่างๆของภาครัฐ รายได้ของผู้บริโภค และภาคครัวเรือน 
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยของการลงทุน ซึ่งมีผลต่อการซื้อประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและปัจจัย
ทีไ่ด้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคธุรกิจ 

  4) โครงสร้างผลิตภัณฑ์ โครงสร้างผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประกอบด้วย 3 ประเภท 
ได้แก่ การประกันชีวิตประเภทสามัญ การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม การประกันชีวิตประเภท
กลุ่ม ชนิดของการประกันชีวิตประกอบด้วย 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่มีเงินปันผล ชนิดมีเงินปันผล แบบ
ของการประกันชีวิต ประกอบด้วย 4 แบบ ได้แก่ การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา การประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำหรือแบบบำนาญ 

  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของแต่ละบริษัทมีความ
หลากหลายและมีเงื่อนไขที่ลูกค้าเข้าใจได้ยาก สิ่งที่ต้องพัฒนาสำหรับการสร้างความเข้าใจของบริษัท
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ประกันให้กับประชาชน และพัฒนาทักษะการขายของตัวแทนให้มีความชำนาญในแบบประกันชีวิต
หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทำประกันจะได้รับ รวมไปถึงการบริการที่ดีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และ
ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่จะมีส่วนทำให้เกิดการตัดสินใจในการทำประกันชีวิตอีกด้วย 

  5) โครงสร้างลูกค้าของตลาด จากการศึกษาเรื่องโครงสร้างลูกค้าของตลาด พบว่าแต่
ละบริษัทให้ความเห็นเหมือนกันว่า ลูกค้าประกันชีวิต คือทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ลูกค้ามีทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน เช่น ธุรกิจ SMEs ทั่วไป สมาคม สหกรณ์ เป็นต้น รวมไปถึงลูกค้าบุคคลทั่วไปช่วงอายุต่างๆ 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ประกันชีวิตมีความจำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงของคนทุกเพศ ทุกวัย โดยปัจจัยที่
จะเป็นตัวอัตราเบี้ยประกันภัย คือ อายุ เพศ อาชีพ รายได ้สุขภาพ และการดำเนินชีวิต 

  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างลูกค้าของตลาด สรุปได้ว่า ทุกบริษัทมีโครงสร้างลูกค้า
เหมือนกัน เพราะประกันชีวิตมีความจำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงของคนทุกเพศ ทุกวัย ลูกค้ามีทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน เช่น ธุรกิจ SMEs ทั่วไป สมาคม สหกรณ์ เป็นต้น รวมไปถึงลูกค้าบุคคลทั่วไปช่วง
อายุต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันของตนองและครอบครัว ซ่ึงมีการจ่ายชดเชยกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ โดยปัจจัยที่จะเป็นตัวอัตราเบี้ยประกันภัย คือ อายุ เพศ อาชีพ รายได้ สุขภาพ และการ
ดำเนินชีวิต 

  6) โครงสร้างคู่แข่งขันของตลาด มีจำนวนบริษัทประกันชีวิต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563  จำนวน 22 บริษัท (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2563) ประกอบด้วย 1) บริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท เจนเนอราลี่ 
ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท ชับบ์ ไลฟ ์แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท 
โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
7) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8) บริษัท ไทยรีประกันชีวิต (ประกันภัยต่อ) จำกัด 
(มหาชน) 9) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10) บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) 11) บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12) บริษัท ฟิลลิปประ
กันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14) บริษัท แมนูไลฟ์ 
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15) บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16) บริษัท 
อลิอันซ ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17) บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน) 18) บริษัท อาคเนย์
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19) บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20) บริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21) บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 22) 
บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างคู่แข่งขันของตลาด บริษัทประกันชีวิตมีหลากหลายบริษัท
ซึ่งผู ้บริโภคอาจจะไม่สามารถจดจำชื่อบริษัทที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งในส่วนของชื่อบริษัทและ
สโลแกนต่างๆ ที่บริษัทโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการใช้บริการของบริษัทประกันเหล่านั้น  ซึ่ง
ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือการสื่อสารที่มีความคลุมเครือ ทำให้ผู้บริโภคมีความสับสนและ



วรกัญญา อ่อนมั่ง 
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เป็นประเด็นที่ทำให้ผู้บริโภคขาดการรับรู้ที่ดีในการตัดสินใจซื้อประกันกับบริษัท และไม่ทำให้ผู้บริโภค
เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อประกันอีกด้วย ดังนั้นการสื่อสารต้องมีความครอบคลุมครบวงจรที่จะ
ทำให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสนหรือความเบื่อหน่ายที่จะตัดสินใจซื้อประกัน  

  7) โครงสร้างการแข่งขันของตลาด โครงสร้างการตลาดการแข่งขันประกันชีวิต
ประกอบไปด้วย 1.จำนวนบริษัทประกันภัย ได้แก่บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และ
บริษัทประกันภัยต่อ 2.จำนวนนายหน้าประกันภัย ได้แก่ นายหน้านิติบุคคลประกันชีวิต นายหน้านิติ
บุคคลประกันวินาศภัย นายหน้านิติบุคคลประกันชีวิตและประกันวินาศภัย นายหน้าบุคคลธรรมดา
ประกันชีวิต นายหน้าบุคคลธรรมดาประกันวินาศภัย 3.จำนวนตัวแทนประกันภัย ได้แก่ ตัวแทน
ประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย  4.จำนวนกรมธรรม์ ได้แก่ จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย 5.จำนวนเงินเอาประกันภัย ได้แก่ จำนวนเงินเอาประกันภัยประกันชีวิต 
จำนวนเงินเอาประกันภัยวินาศภัย 

  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างการแข่งขันของตลาด ธุรกิจบริการประกันภัยของไทยเมื่อ
พิจารณาตามประเภทการให้บริการพบว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำนวนมากและมีขนาดเล็กเมื่อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจประกันชีวิต  ส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพหรือความเข้มแข็งทางการเงินเท่าที่ควร 
เนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจำเป็นต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่  มีเงินทุนสูงเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

  จากภาพเป็นการแสดงตำแหน่งของบริษัทประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรี  จะเห็นได้
ว่ากลุ่มบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดมาก แต่มีผลิตภัณฑ์น้อย  ได้แก่ บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. 
เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่วนกลุ่มบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดน้อย 
แต่มีผลิตภัณฑ์มาก ได้แก่ บมจ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. อลิอันซ์ 
อยุธยา ประกันชีวิต บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต  
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7. สรุปผล  

 จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ 
อาทิเช่น  

 1) โครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมกับอัตราการถือครองกรมธรรม์ที่เพ่ิม
มากข้ึนเช่นกัน แต่ก็ยังมีช่องว่างในตลาดเพื่อให้แต่ละบริษัทเข้ามามีส่วนแบ่งในการตลาดเพ่ิมข้ึนอีก  

 2) ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทที ่มีความหลากหลายทำให้ตรงกับความต้องการ  คุ ้มครอง 
ครอบคลุม และคุ้มค่าต่อผู้บริโภค ข้อมูลรายละเอียดของแบบประกันมีชัดเจน ไม่ปกปิด ปิดบัง และ
ต้องแจ้งเงือ่นไขการยกเว้นการรับประกันให้ชัดเจนเพื่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท 

 3) หลายๆบริษัทให้ความสำคัญกับช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคาร เนื่องจากธุรกิจธนาคาร
สามารถเข้าถึงและมีฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นจำนวนมากในการทำตลาด เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก บริษัทต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถซื้อประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางเว็ปไซต์ เฟสบุค ช่องทางออนไลน์อื่นๆได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นช่องทางการจำหน่าย
รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้น  

4) การส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตควรมีการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการตลาดก่อนเป็นอันดับแรก โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การ
ส่งข่าวสาร มีจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยการส่งเสริมการตลาดด้วยการ
โฆษณา เพ่ือนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค จะเห็นว่าหลายๆบริษัทมีการจ้างดารา
นักแสดงมาเป็นพรีเซ็นเตอร ์เน้นการโฆษณาแบบเล่าเรื่องให้เห็นความสำคัญของประกันชีวิต เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และการแจ้งโปรโมชั่นและของสมนาคุณให้ลูกค้ามากขึ้น 
เพื่อให้ทุกคนหันมาสนใจการซื้อประกันชีวิตมากขึ้นและเพื่อผลการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้นขององค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิกานดา เสรีสมนึก (2550) ได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่
มีผลต่อการทำประกันชีวิตของพนักงานในอำเภอเมืองสมุทรสาครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และเจ้าของกิจการต่างๆ ในอำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จำนวน 400 ราย แบ่งเป็นผู้ทำประกันชีวิตจำนวน 200 คน และผู้ที่ไม่ทำประกันชีวิต
จำนวน 200 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี ร้อย
ละ และค่าเฉลี่ยผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 
ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ 10,001-
25,000 บาทต่อเดือนผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการทำประกัน
ชีวิตของพนักงานในอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับปานกลางถึงมาก โดยปัจจัยที่มีผล
อยู่ในระดับมากตามลำดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
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ราคาปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยที่มีความสำคัญ
อันดับแรก ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละปัจจัย  

 5) กลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจประกันชีวิตจากการศึกษากลยุทธ์การที่ใช้ในการแข่งขัน
ธุรกิจประกันชีวิตที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทุกบริษัทนำกลยุทธ์ต่างๆ ออกมาใช้กัน แต่จะเห็นกลยุทธ์
หลักๆที่ใช้กัน คือ กลยุทธ์การขยายช่องทางการขายที่หลากหลาย กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย กลยุทธ์พันธมิตร กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพของช่องทางการขาย กลยุทธ์การรักษาลูกค้า 
กลยุทธ์การสื่อสารทาง การตลาดกลยุทธ์บุคลากร สอดคล้องกับข้อมูลจากข้อมูลของสำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (2562) รายงานการรับประกันชีวิตที่
แยกตามช่องทางการขาย พบว่าสำหรับช่องทางการจำหน่าย ช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต 
ยังคงเป็นช่องทางหลักและช่องทางสำคัญสำหรับการขายประกันชีวิต ณ สิ้นปี 2562 โดยครองสัดส่วน
การขายเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.66 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 315,617 ล้านบาท(ปี 
2561 : 305,478) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.32 อันดับสองเป็นช่องทางการขายผ่านธนาคารพาณิชย์ 
หรือ Bancassurance สัดส่วนการตลาดที่ร้อยละ 41.01 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 250,565 ล้านบาท
(ปี 2561 : 280,459) มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 10.66 ลำดับถัดมาเป็นช่องทางการขายผ่าน
การตลาดแบบตรง มีสัดส่วนการตลาดที่ร้อยละ 2.44 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 14,909ล้านบาท 2561 
: 14,334) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.01 และช่องทางอื่นๆ (Others) มีสัดส่วนการตลาดที่ร้อยละ 
4.89 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 29,824 ล้านบาท ปี 2561 : 27,116) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.99 

 6) ด้านการบริหารทีมงาน บริษัทควรมีการจัดการฝึกอบรม พัฒนาพนักงานและตัวแทน ให้มี
บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมกับการจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริการกับบริษัทรวมไปถึงการบอกต่อให้กับคนรู้จัก  

 7) ควรมีการพัฒนาระบบบริการหลังการขาย บริการให้คำปรึกษาแก่ผู ้บริโภค เนื่องจาก
ประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน การให้บริการทางด้านให้คำปรึกษากับ
ผู้บริโภค ทั้งด้านรายละเอียดกรมธรรม์ หรือด้านการเรียกค่าสินไหม หรือแม้กระทั่งประสบปัญหาทำ
ให้ไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันต่อไปได้  แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้น ผู้เอาประกันกำลังเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีไม่คาดฝันและเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดข้ึน การเป็นผู้ให้คำปรึกษาท่ีดีอาจช่วยให้รู้สึกอุ่นใจ
มากขึ้น การให้บริการ บริษัทประกันชีวิตควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องภาพลักษณ์  
ของบริษัทประกันชีวิต มากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อถือต่อผู้เอาประกันชีวิต  ทำให้เกิด
ความไว้วางใจในการทำประกันมากยิ่งขึ้นหากบริษัทประกันชีวิตมีช่องทางในการติดต่อและให้บริการ
ลูกค้าได้ มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี ไม่มีมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ อันจะนำไปสู่การ
ร้องเรียน จะเป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจซึ่งจะนำไปสู่ความจงรักภักดีต่อบริษัทประกันชีวิต
ที่ตนทำอยู่ เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการ
หลังการขาย การดูแล การเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การวางแผนประกันชีวิต ถือเป็นสิ่งสำคัญที่
ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากการซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว  ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถเป็นแนวทาง
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ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้  สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการ
ประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 
 
 

8. ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตอบแบบสอบถามนั้นส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องในการ
แข่งขันทางการตลาด ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อการแข่งขันทางการตลาดประกันชีวิตในเขตจังหวัดชลบุรี ดังนี้  

 ด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย แนะนำเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้สามารถแข่งขัน และแย่งชิงฐานลูกค้าจากบริษัทอ่ืนได้  

 ด้านช่องทางที่จัดจำหน่าย แนะนำให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เพ่ือให้มีช่องทาง
การเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เช่น การจัดตั้งสาขาและการจัดตั้งสำนักงานประกันชีวิตให้
ครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาคต่างๆ การสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เช่น การ
จำหน่ายผ่านธนาคารและบริษัทตัวแทนนายหน้าจำหน่ายประกันภัย ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด แนะนำเรื่อง การทำตลาดแบบ Digital Marketing หรือ Social 
Medias ต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงการซื้อประกันชีวิตผ่าน
ระบบออนไลน์ได้รวดเร็วที่นับเป็นช่องทางการจำหน่ายรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน
การส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต  

 ด้านรูปแบบการให้บริการ แนะนำด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการจัดการ
กับข้อมูลของลูกค้า มีระบบสำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทที่มีความทันสมัย
เพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  

 ด้านทีมงาน แนะนำว่าแต่ละบริษัทควรมีการส่งเสริมให้บริษัทประกันชีวิตมีการฝึกอบรมตัวแทน
ประกันชีวิต ให้มีความรู้ในการนำเสนอผลประโยชน์ของแบบประกันต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และเข้มงวด 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตในแต่ละรูปแบบ ของผู้ที่ต้องการทำประกันชีวิต 

 ด้านสินค้าทดแทน แนะนำเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตเป็น
ทางเลือกของแหล่งเงินออมและการบริหารความเสี ่ยงของชีวิต รวมไปถึงรัฐบาลควรส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นประโยชน์จากการทำประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายอุปสงค์ให้เปิดกว้างมากขึ้นด้วย  

 ด้านอำนาจการต่อรองของลูกค้า แนะนำเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและพนักงาน เพราะยิ่ง
มีผลิตภัณฑ์และบริษัทประกันชีวิตมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ลูกค้ามีอำนาจต่อรองมากขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลให้การ
แข่งขันการลดราคาค่าเบี้ยประกันชีวิต ทำให้ไม่ปฏิบัติตามเรื่องการกำหนดเพดานค่าคอมมิชชั่น ซึ่ง
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เป็นการขยายตลาดแบบผิดวิธี ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจ ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการกับ
บริษัทที่ให้เบี้ยประกันต่ำกว่าเป็นหลัก ต้องมีกฎระเบียบและการลงโทษที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้อำนาจ
ต่อรองของลูกค้าเป็นเหตุจูงใจให้พนักงานทำผิดจรรณยาบรรณบริษัท 

 ด้าน Electronic and Mobile Commerce แนะนำเรื่องระบบการโอนเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ต้องมีความปลอดภัยสูง และลดขั้นตอนการชำระเงิน เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในส่วนของระบบ 
M-Commerce ควรจะมีการจัดหมวดหมู่ประเภทของแบบประกันชีวิตให้ลูกค้าเลือกได้ชัดเจน 
 
บรรณานุกรม 

กังสดาล ไฉนงุ้น. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารทหารไทย ในเขต
อำเภอเมือเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม.่ 

กัญญารัตน์ หงส์ทอง. (2563). ผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).การ
สัมภาษณ,์ (7 พฤศจิกายน 2563)  

จุฑาทิพย์ ปัชชามูล.(2563) ผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ์, 
(7 พฤศจิกายน). 

ชัยชาญ ต่ายเนาว์ดง. (2563).  ผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ์, 
(30 ตุลาคมn 2563). 

ฐิตินันท์ ยิ่งแสวงดี. (2562). ความรู้เบื้องต้นกับการประกันภัย. สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2563, จาก 
https://sites.google.com/site/thitinanyingsawaengdee/home 

ณัฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
ธนาภรณ์ นันทศร. (2563). พนักงานขาย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ์,

(28 ตุลาคม 2563).  
บุญร้อย ต่ายเนาว์ดง. (2563) ผู้จัดการปรึกษาผลิตภัณฑ์ช่องทางธนาคารเขตชลบุรี บริษัท เอฟดับบลิวดี 

ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ,์ (15 ตุลาคม 2563). 
ปรีชา บุญประสาทสุข. (2563). ผู้บริหารศูนย์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ์, (5 

พฤศจิกายน 2563)  
ปรีดีชนก เปรมปรี. (2561). E-business E-Commerce M-Commerce. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 

2563, จาก http://preedeechanok.blogspot.com/2018/03/e-businesse-commerce-
m-commerce.html 

ปิยพัชร์ ศาสตร์สูงเนิน. (2563). เจ้าหน้าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ช่องทางธนาคาร บริษัท เอฟดับบลิวดี 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ,์ (15 ตุลาคม 2563). 

พลอยนภัส ดัดสมัย. (2563). ผู้จัดการขายมาตรฐาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การ
สัมภาษณ,์ (2 พฤศจิกายน 2563)  



 
 592          การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

พักร์จิรา ช้างมูป. (2563). ผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ์,  
(7 พฤศจิกายน 2563). 

พัทธนันท ์ต่ายจันทร์. (2559). การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบการตลาด. สืบค้นเมื่อ 
25 พฤศจิกายน 2563, จาก https://sites.google.com/site/hlakkartlad02 

ภัทรมัณฑิรา บุญสมวัฒนวงศ์. (2560). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลชอนไพรอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ.์ 

ภารณ หิรัญจานนท.์ (2560). การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ.  
วรรณวิสา แสงทอง. (2563). ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). 

การสัมภาษณ,์ (30 ตุลาคม). 
วิกานดา เสรีสมนึก. (2560). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการทำประกันชีวิตของพนักงาน

ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม. (2560). Principle Of Marketing. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 

2563 , จาก https://sites.google.com/site/lakkantalad/swn-prasm-kar-sng-serim-kar-
tlad 

ศิณีย์ สังข์รัศม.ี (2545). ประสิทธิภาพการจัดการยุคใหม่. นิตยาสารการท่าเรือแห่งประเทศไทย 46 (437, 
เมษายน) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ศุภร และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : 
บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จำกัด. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). การบริการการตลาดยุคใหม่.กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
สาระ ล่ำซำ. (2563). นายกสมาคมประกันชีวิตชี้ปี 63-64 ธุรกิจยังเหนื่อยโดนปัจจัยลบรุมเร้า. สืบค้นเมื่อ 

26 ตุลาคม 2563, จาก https://www.prachachat.net/finance/news-499865 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. (2562). การประกันชีวิต สืบค้น

เม ื ่ อ 11 พฤศจ ิกายน 2563 จาก https://www.oic.or.th/th/consumer/education-
resources/article 

สืบชาต ิอันทะไชย. (2560). หลักการตลาด Principles of Marketing. 
อภิญญา พฤกษากร. (2563). ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด 

(มหาชน). การสัมภาษณ,์ (30 ตุลาคม 2563). 
อรอุมา ปฐมวัฒนกิจ. (2563). ผู้จัดการภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). การสัมภาษณ์, (5 

พฤศจิกายน 2563)  
อรุณี บุญเกษม. (2560).การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ . สืบค้นเมื ่อ 28 พฤศจิกายน 2563, จาก

http://aruneeboonkasem.blogspot.com/2013/12/5-e-commerce_16.html 
อิศราภรณ ์วีระคงสุวรรณ และเสาวคนธ์ สุดสวาท. (2560). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการทำประกันชีวิต

ของผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท อลิอันซ ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). 
 



 

 
 593 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

 

 
ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี  

 

 
 

ศรัณย์ มาลีวรรณ 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศห่วงโซ่ตลาดทองคำ ในส่วนต่างๆพบว่า ทองคำ
มีคุณค่าในการลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง เมื่อนำมาสวมใส่ก็จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้
สวมใส่ ที่มาของรายได้ในระบบห่วงโซ่มาจากความต้องการซื้อทองคำของผู้บริโภคยังมีความต้องการซื้อ
ทองคำ หุ้นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรรกิจของห่วงโซ่มีองค์ประกอบจากจากการร่วมมือกันระหว่าง
พันธมิตรในธุรกิจในห่วงโซ่การขายทองคำช่วยให้การดำเนินกิจการสะดวกสบาย เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและ
กัน ผลักดันให้เกิดอุปทานตลาดที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับอัตราของอุปสงค์ที่เกิดขึ้น กิจกรรมหลักๆใน
ระบบห่วงโซ ่ได้แก ่ค้าขายทองคำให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ยอดขายกล่าวคืออุปทานของตลาดทองคำ
ก็จะผันแปรไปตาม ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจนั่นเอง ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ในระบบห่วงโซ่ คือ
ทรัพยากรบุคลากรทรัพยากรงบประมาณทรัพยากรอุปกรณ์ทรัพยากรเทคโนโลยีทรัพยากรข้อมูล
สารสนเทศ โดยทรัพยากรในแต่ละข้อนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่จะหมุนวงล้อของห่วงโซ่การขายทองคำ
ของแต่ละร้าน กลุ่มเป้าหมายสำคัญในระบบห่วงโซ่สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ี
ต้องการซื้อทองคำเพื่อใส่เป็นเครื่องประดับ และ อีกกลุ่มเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการซื้อทองคำเพื่อการ
ลงทุน ความสัมพันธ์สำคัญของห่วงโซ่เป็น ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า การเก็บ
ข้อมูลลูกค้า การสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อร้านค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้า 
นอกจากนี้ช่องทางการบริการสำคัญของห่วงโซ่คือหน้าร้านที่ตั้งในแต่ละสถานที่ตามแต่ละสาขา เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของแต่ละร้าน ร้านขนาดใหญ่มีการทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพจทางเฟสบุ๊ค ไลฟ์สด
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ขายสินค้า โครงสร้างต้นทุนสำคัญในห่วงโซ่ คือทุนเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ค้าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ 
ค่าเช่าสถานที่ และทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น งบในการทำโฆษณา สำหรับผลการวิจัยตลาดทองคำ
ในภาพรวมของกรุงเทพและชลบุรี พบว่า  อุปสงค์ของตลาดแนวโน้มในอนาคต ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมี
ความเห็นว่า ความต้องการซื้อทองคำทางฝั่งผู ้บริโภคนั้นไม่เปลี่ยน แต่อำนาจซื้อและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคนั้นจะเปลี่ยนไป ทองคำรูปพรรณความต้องการซื้อจะลดลงด้วยสภาพเศรษฐกิจทั้งในต่างประเทศ
และภายในประเทศ ราคาทองคำที่สูงขึ้น  อุปทานตลาดแนวโน้มในอนาคตผู้ประกอบการก็จะต้องพัฒนา
ระบบขายทางออนไลน์ ให้มีความเสถียร ปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ หน้าร้านสาขา
และพนักงาน จะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือการแข่งขันทางด้านราคา ลดต้นทุน และดุลยภาพ
ตลาดความต้องการขายทองคำของลูกค้ามีมากกว่าความต้องการซื้อจากปัจจัยด้านราคาข้างต้นความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภคก็ลดลงจากราคาที่สูงขึ้น และด้านรายได้จากเศรษฐกิจของประเทศไทย สืบเนื่อง
จากราคาทองคำและสภาพเศรษฐกิจ คือ ถ้าราคาทองถูกลง แต่สภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน 
ภายในประเทศยังไม่ดีข้ึน 

คำสำคัญ : ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำ กรุงเทพ ชลบุรี 

Abstract 

 A Study of Gold Market Supply Chain in Bangkok and Chonburi Districts It is a 
qualitative research (Qualitative research) study results on the gold market chain 
ecosystem. In different parts found Gold is a valuable investment, it is a valuable asset in 
itself. When worn, it will add value to the wearer. The source of income in the chain comes 
from the demand for gold, consumers also want to buy gold. The key partners in the 
chain's operations are based on the collaboration between partners in the gold chain, 
providing a comfortable operation. Benefit each other Drive a continuous market supply 
To accommodate the rate of demand that arise The main activities in the chain are trading 
gold to meet the goals set. Sales, that is, the supply of the gold market will vary The ability 
to perform that mission. The main resources required in the chain system. These are 
human resources, budget resources, equipment resources, technology resources, 
information resources. Each resource is like a cog that will spin the wheel of each store's 
gold chain. The key target groups in the chain can be divided into two main groups: 
consumers who want to buy gold as jewelry and another group of consumers who want 
to buy gold for investment. The important relationship of the chain is Relationship between 
observing customer behavior Customer data collection Building loyalty to merchants To 
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increase sales In keeping and expanding customer base In addition, the main service 
channels of the chain are the storefronts and locations in each location according to each 
branch. Contact phone number of each shop Large stores have websites and applications. 
Facebook page Live live sell products Key cost structures in the chain Is capital to drive 
business, such as trade, employment, water, electricity, rental fees And capital to add 
value to the business such as advertising budget For the overall gold market research of 
Bangkok and Chonburi, it was found that the market demand and the future trend. Key 
informants are of the opinion that Demand for gold on the consumer side has not changed. 
But purchasing power and consumer behavior will change. Demand for gold will decrease 
with both domestic and international economic conditions. Higher gold price Market supply 
trends in the future, entrepreneurs will need to develop online sales systems. To be stable 
Safe from online crimes Storefront and staff The organization structure must be 
restructured for price competition, cost reduction and market equilibrium. Customer 
demand for gold is greater than demand from the above price factor, consumer demand 
is reduced from the higher price. And income from the economy of Thailand Due to the 
gold price and economic condition, if the gold price is lower But the employment economy 
in the country has not improved. 

Keywords: Gold Market Supply ChainBangkok  Chonburi 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 จากสถานการณ์ ความไม่แน่นอนทางด้าน ต่าง ๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดสถานการณ์
ราคาน้ำมันที่ผันผวนเป็นอย่างมาก ประกอบกับการคาดการณ์ถึงอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก
แนวโน้มราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นทั ่วโลก อีกทั้งสภาพอากาศแปรปรวน และหลายประเทศมีปัญหา
การเมืองที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลทำให้ผู้คนต่างมีความตื่นตัวที่จะ
หาช่องทางในการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าการออมทรัพย์  ซึ ่งปัจจุบันการลงทุนใหม่ ๆที่
นอกเหนือจากการฝากเงิน คือ การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในทรัพย์ที่เรียกว่า 
“ทองคำ” มากขึ้นประกอบกับนักลงทุนต้องการลดการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและหันไป
ลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าทองคำ ดูเหมือนจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถรักษาความมั่นคั่ง
ในระยะยาวได้ดีส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ และส่งผลให้ราคาทองคำนั้นเริ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการขยับตัวขึ้นสูงของราคา
ทองคำในตลาดโลกได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสความนิยมที่จะลงทุน
ในทองคำแท่งกันมากขึ้น รวมทั้งการส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้ชะลอตัวเนื่องจากต้นทุน
การนำเข้าทองคำแท่งจากต่างประเทศสูงขึ้นและเมื่อทำการเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งในตลาดโลกกับ
ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยจะพบว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในประเทศไทยนั้นมี
ลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก 

 “ทองคำ”เป็นที่รู้จักกันในสังคมมนุษย์มาเป็นระยะเวลาประมาณ 6,000 ปี โดยในสมัยโบราณ
ทองคำถูกนำมาใช้เป็นเครื่องตกแต่งของพิธีกรรมทางศาสนา หรือความมั่งคั่งแต่ในโลกปัจจุบันการเข้ามา
ของเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ในด้านการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเป็นอยู่  การประกอบอาชีพ การอุปโภคและการบริโภค รวมไปถึง
พฤติกรรมการบริโภคทองคำที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการค้าทองคำ  

 ทองคำเป็นสินทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจเพราะนอกจากทองคำจะเป็นทรัพย์สิน
ที่มีสภาพคล่องสูงและสามารถเป็นหลักค้าประกันความเสี่ยงให้กับผู้ที่ถือครองแล้วยังเป็นแหล่งลงทุนที่
สามารถทากาไรสาหรับนักลงทุน โดยทั่วไปความต้องการในทองคำมีวัตถุประสงค์สองประการ คือ เพ่ือใช้
ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคม และในวงการ
แพทย์และทันตกรรม ซึ่งความต้องการประเภทนี้จะแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรม
ดังกล่าว สำหรับอีกวัตถุประสงค์ของความต้องการทองคำคือเพื่อประโยชน์ในการเก็งกาไรซึ่งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน ทาให้ในปัจจุบันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมาก
ขึ้นเพ่ือที่จะเป็นเกณฑ์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความต้องการทองคำใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
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 เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถรักษาความมั่งคั่งในระยะยาวได้
ดี จึงส่งผลต่อราคาทองคำ ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2549 
– 2558 โดยในป ีพ.ศ. 2549 ราคาเฉลี่ยอยู่ที ่10,971 บาทต่อทองคำหนักหนึ่งบาท และปรับตัวสูงขึ้นเป็น 
15,698 บาทต่อทองคำหนักหนึ่งบาท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2555 โดยมีราคาเฉลี่ย 24,475 
บาทต่อทองคำหนักหนึ่งบาท หลังจากนั้นปรับตัวลดลงเป็น20,437 และ 18,741 บาทต่อทองคำหนักหนึ่ง
บาท ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามลำดับ (สมาคมทองคำ, 2558) 

 ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ซึ่งกระจายไปทั่วโลก
และส่งกระทบต่อการผลิตทองคำและการส่งมอบทองคำของผู้ผลิตในต่างประเทศ ทั้งเรื่อง การนำเข้า
ส่งออกทองคำระหว่างประเทศ เรื่องการลดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ และมาตรการการปิดประเทศ
ของประเทศผู้ผลิตบางที่ โดยผู้ผลิตทองในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนอิตาลี และมีการ
ผลิตทองคำราว 1,500 ตันต่อปี หรือเทียบเท่า 1 ใน 3 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก ถูกสั่งระงับการผลิต
ชั่วคราว เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19ผลกระทบดังกล่าวส่งผลทำให้ราคาทองคำใน
ตลาดโลกมีความผันผวนสูงมาก โดยราคาซื้อขายทองคำ Gold Spot ในตลาดโลก มีช่วงห่างของราคารับ
ซ้ือ และ ราคาขาย เฉลี่ยมากถึง 50 - 60 เหรียญต่อทรอยออนซ์ และขึ้นไปถึง 100 เหรียญต่อทรอยออนซ์ 
ในบางช่วง ทำให้การกำหนดราคาซื้อขายทองคำไทยทำได้ยาก และส่งผลต่อช่วงห่างของราคาซื้อขาย
ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% มากถึง 1,000 บาท (สมาคมทองคำ, 2563) 

 อุปสงค์และอุปทานในตลาด ทำให้ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นก็ต่อเมื่อมีความต้องการซื้อทองคำ
มากกว่าปริมาณทองคำที่มีในตลาด โดยส่วนใหญ่อุปสงค์ของทองคำมาจากอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมการแพทย์และการผลิต และจากนักลงทุน ซึ่งความต้องการทองคำของกลุ่ม
นักลงทุนมีการปรับตัวมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การกระจายความเสี่ยงที่
ธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศทำ คือ การสะสมทองคำเพื่อเป็นทุนสารองแทนการถือครองพันธบัตร
สหรัฐฯ ส่วนอุปทานมาจาก ผลผลิตจากเหมืองทอง การขายทองคำออกจากทุนสารองของธนาคารกลาง 
และทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด  อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตทองคำเอง
ได้ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นราคาทองคำในประเทศจะอิงอยู่กับราคาทองในตลาดโลก ซึ่งมี
มาตรฐานการซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาทองคำในประเทศไทย ถ้าหากค่าเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลให้ราคาทองในประเทศ
ปรับตัวลดลงแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าก็จะส่งผลให้ราคาทองในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาทองคำทางอ้อมในทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากประชาชนหรือ             
นักลงทุนส่วนใหญ่จะทาการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน จากการฝากเงินธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย มาลงทุนใน
สินทรัพย์อื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้น ตราสารหนี้ รวมถึง
ทองคำ จึงทาให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง อัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากทองคำเป็น
สินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เกิดภาวะ
เงินเฟ้อ ราคาทองคำจะมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น ราคาน้ำมัน เนื่องจากทิศทางราคาน้ำมันเป็นสัญญาณ
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บ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจึงทาให้เกิดเงินเฟ้อ และทองคำเป็นสินทรัพย์
ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อจึงปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อ
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทองคำก็จะปรับตัวขึ้นด้วย และประการสุดท้าย คือ สถานการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง สงครามหรือการขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศจะเป็นชนวนสำคัญที่ทาให้เกิดปัญหา
เศรษฐกิจซี่งส่งผลต่อราคาทองคำ เนื่องจากทองคำมีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Save Heaven) 
และทองคำยังสามารถรักษามูลค่าของตัวเองได้ดีในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมือง ดังนั้นประชาชนหรือ           
นักลงทุนจะหันมาถือครองทองคำมากขึ้นเมื่อเกิดสงครามหรือการขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ 
(นุชจรินทร์ เกาทัณฑ์ทอง, 2558) 

  โดยนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรีนิยมซื้อทองคำแท่งเพื่อเก็งกำไร เพราะราคา             
ผันผวนและสามารถทำกำไรได้หลายรอบ และไม่นิยมซื้อทองรูปพรรณเพื่อเก็บสะสมเหมือนในอดีต 
ลักษณะการลงทุนเป็นการซื้อและขายทำกำไรหมุนเวียน ทำให้ปริมาณซื้อขายใหญ่ขึ้น และมีปริมาณ
ทองคำเหลือในประเทศน้อยลง โดยในปัจจุบันทองคำกลายเป็นทรัพย์สินการเก็งกำไรมากกว่าการเป็น 
เครื่องประดับ หรือซื้อเพื่อการสะสมเหมือนในอดีต แต่ทองคำก็ยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจ ดังนั้นทองคำจะยิ่งมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ทำให้ผู้วิจัยเกิดคำถามในการวิจัยว่า ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
อะไรบ้างแต่ละองค์ประกอบมีความสำคัญและความสัมพันธ์กันในลักษณะใดโดยผู้วิจัยได้ทำการเลือก
แหล่งศึกษาห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรีเพ่ือตอบคำถามการวิจัย 
 
2. วัตถุประสงค ์

 1)เพ่ือศึกษาระบบนิเวศน์ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำกรุงเทพมหานครและชลบุรี 
 2)เพ่ือศึกษาตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี
โดยทำการศึกษาห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี  ได้แก่ (1) สมาคมค้า
ทองคำ(2) สมาคมผู้ค้าทองคำในเขตชลบุรี (3) ผู้ประกอบการค้าทองคำในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
(4) ผู้ประกอบการค้าทองคำในเขตชลบุรีขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  
(1) ระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่  การกำหนดคุณค่า ที่มาของรายได้  หุ้นส่วนการดำเนินภารกิจ 
ภารกิจและกิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ การกำหนดช่องทางการให้บริการ โครงสร้างต้นทุน (2) ตลาดทองคำในเขต
กรุงเทพมหานครและชลบุรีได้แก่ อุปสงค์ตลาดทองในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี  อุปทานตลาด
ทองคำไทยในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี ดุลยภาพตลาดทองคำไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ชลบุรี ซ่ึงผู้วิจัยจะทำการศึกษาในเขตพ้ืนที่ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี โดยผู้วิจัยใช้
เวลาในการศึกษา รวบรวมข้อมูลจัดทำข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล ระยะเวลารวมทั้งสิ ้น 3 เดือน 
(ตุลาคม 2563 –ธันวาคม 2563) 
 
4. ระเบียบวิจัย 

 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึกเพื ่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 คน นอกจากนี้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
บทความ หนังสือทางวิชาการ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต งานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพผสมหลายวิธี ได้แก่ การบันทึกเทป
การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการถอดเทปรายละเอียด และสรุปความในเทปแต่ละประเด็นของคาถาม การ
จำแนกและการจ ัดระบบข ้อม ูล (Typology and Taxonomy) การว ิ เคราะห ์ส ่วนประกอบ 
(Componential analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล 
(Cause and Effect analysis) และการเปรียบเทียบ (Constant comparison) 

5 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด 

 การทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษาครั ้งนี้ ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ คือ             
1)โครงสร้างพื้นฐานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี  2)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ             
3)บทบาทและการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ 4) ทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานตลาด
ทองคำ 5) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6) กรอบแนวคิดการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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 โครงสร้างพื้นฐานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นแบ่งออกเป็น 3 ตลาด ได้แก่ ตลาด
ทองคำแท่ง ตลาดทองคำรูปพรรณความบริสุทธิ์ร้อยละ 96.50 และตลาดทองคำรูปพรรณความบริสุทธิ์
ร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดและความแตกต่างกันในแต่ละตลาด ดังนี้ (สมาคมค้าทองคำ, 2552) 

  1) ตลาดทองคำแท่ง เป็นตลาดการเงินหรือตลาดทุน ที่ได้รับความนิยมในการออม
และการลงทุนในประเทศ ทั ้งนี ้เนื ่องจากการซื ้อขายทองคำแท่งในปัจจุบัน ได้ร ับการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงดึงดูดให้ประชาชนในประเทศ ถือครองทองคำไว้เพื่อการออมทรัพย์ อีกทั้งทองคำ
แท่งยังไม่ต้องเสียค่ากำเหน็จจึงมีส่วนต่างของราคารับซื้อและราคาขาย น้อยกว่าทองคำรูปพรรณ คือ 
ประมาณ 100 บาททำให้การซื้อทองคำเพ่ือการลงทุนหรือเก็งกำไรมักจะทำในตลาดทองคำแท่งนี้ 

  2) ตลาดทองคำรูปพรรณความบริสุทธิ ์ร ้อยละ 96.50 ตลาดนี ้เป็นที ่รู ้จ ักกันว่า  
“ตลาดทองคำตู้แดง” ซึ่งเป็นทองคำในรูปเครื่องประดับที่ผู้บริโภคภายในประเทศนิยมซื้ออีกประเภท
หนึ่ง โดยในการซื้อเครื่องประดับทองคำประเภทนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับน้ำหนักของ
ทองมากกว่ารูปแบบของเครื ่องประดับ ในตลาดนี้มีทั ้งผู ้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลีกทองคำ
รูปพรรณแบ่งเป็นผู้ค่าส่งประมาณ 10 ราย ในกรุงเทพมหานคร และผู้ค้าปลีกประมาณ 7,000 รายทั่ว
ประเทศโดยเป็นร้านค่าปลีกที ่อยู ่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,000 ราย และต่างจังหวัดอีก                 
6,000 รายทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายอัญมณี  และเครื่องประดับ
ทองคำคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงคุมเข้มให้ร้านทองในตลาดนี้ รักษาคุณภาพทองคำ
บริสุทธิ ์ให้ได้ร ้อยละ 96.50 เพื ่อสร้างความมั ่นใจให้กับผู ้บริโภค และรวมถึงนักท่องเที ่ยวจาก
ต่างประเทศ 

  3) ตลาดทองคำรูปพรรณความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ตลาดนี้เป็นตลาดที่มุ ่งเน้น
ผู้บริโภคในระดับบนเป็นหลัก การผลิตชิ้นงานต้องใช้ความชำนาญทางศิลปะ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ
คนไทย โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในตลาดนี้ประมาณ 6 ราย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดทองคำรูปพรรณความบริสุทธิ์ร้อยละ 96.50 แต่สินค้าในระดับนี้ได้มีศักยภาพ
ในการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยประเทศผู้นำเข้าทองคำในตลาดนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน เป็นต้น 

 จำนวนร้านค้าทองคำที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 
463 ร้าน แบ่งเป็นคลองเตย 4 ร้าน คลองสาน 11 ร้าน คันนายาว 6 ร้านจตุจักร 10 ร้านจอมทอง 6 ร้าน 
ดอนเมือง 7 ร้าน ดินแดง 21 ร้าน ดุสิต 6 ร้าน ตลิ่งชัน 3 ร้าน ทวีวัฒนา 2 ร้าน ทุ่งครุ 4 ร้าน ธนบุรี 
11 ร้าน บางกอกน้อย 9 ร้าน บางกอกใหญ่ 3 ร้าน บางกะปิ 24 ร้าน บางขุนเทียน 11 ร้าน บางเขน 9 ร้าน 
บางคอแหลม 3 ร้านบางแค 9 ร้าน บางซื่อ 5 ร้าน บางนา 17 ร้าน บางบอน 14 ร้าน บางพลัด 3 ร้าน 
บางรัก 8 ร้าน บึงกุ่ม 1 ร้าน ปทุมวัน 10 ร้านประเวศ 17 ร้าน ป้อมปราบศัตรูพ่าย 6 ร้าน พญาไท 7 ร้าน 
พระโขนง 1 ร้าน พระนคร 70 ร้าน ภาษีเจริญ 5 ร้าน มีนบุรี 10 ร้าน ยานนาวา  7 ร้าน ราชเทวี 5 ร้าน 
ราษฎร์บูรณะ 5 ร้าน ลาดกระบัง 14 ร้าน ลาดพร้าว 5 ร้าน วังทองหลาง 3 ร้าน วัฒนา 11 ร้าน             
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สวนหลวง 9 ร้าน สัมพันธวงศ์ 35 ร้าน สาทร 12 ร้าน สายไหม 9 ร้าน หนองแขม 6 ร้าน หนองจอก 
3 ร้าน หลักสี่ 5 ร้าน ห้วยขวาง 11 ร้าน (สมาคมค้าทองคำ, 2563) 

 โครงสร้างตลาดทองคำของชลบุรี จะคล้ายคลึงกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทองคำในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่จะไม่มีผู้นำเข้าทองคำแท่ง 99.99% ซึ่งชลบุรีจะไม่มีโรงงานผลิตและไม่มีร้านค้า
ส่งแต่จะมีร้านขายทองคำปลีก เช่น ร้านทองแต้ฮุ่ยล้ง ร้านทองพรอนันต์ ร้านทองแม่วรรณี ร้านทองพร
เจริญ ห้างทองแม่จรินทร์ร้านทองอนันต์ โดยจำนวนร้านค้าทองคำที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ
ในเขตชลบุรี มีทั้งหมด 70 ร้าน ทั้งนี้แล้วยังมีร้านค้าทองคำที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ
ทั้งกรุงเทพมหานครและชลบุรีอีก ซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนได้ และมีร้านของช่างทองที่ทำงานด้าน
ทองรูปพรรณ งานสั่งทำต่าง ๆ แหวน กรอบพระ 

 ทองคำ เรียกโดยย่อว่า “ทอง” เป็นธาตุลำดับที่ 79 มีสัญลักษณ์ Au ทองคำเป็นโลหะแข็ง          
สีเหลืองเกิดเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา และสามารถทนทานต่อการขึ้นสนิมได้ดี
เลิศทองคำมีจุดหลอมเหลวที่ 1064 องศาเซลเซียส จุดเดือดท่ี 2701 องศาเซลเซียสมีความถ่วงจำเพาะ 
19.3 และมีน้ำหนักอะตอม 196.67ลักษณะที่พบเป็นเกล็ด เม็ดกลม แบน หรือรูปร่างคล้ายกิ่งไม้รูป
ผลึกแบบลูกเต๋า (Cube) หรือ ออคตะฮีดรอน (Octahedron) หรือ โดเดกะฮีดรอน (Dodecahedron) 
ทองคำเป็นโลหะที่อ่อนและเหนียวทองคำหนัก 1 ออนซ์ สามารถทำให้เป็นเส้นได้ยาวถึง 50 ไมล์และ
สามารถตีแผ่ทองคำให้เป็นแผ่นบางขนาด 0.00005 นิ้วได้ (หรืออาจบุเป็นแผ่นจนมีความหนาน้อยกว่า 
0.0001 มิลลิเมตรได้) นอกจากนี้ทองคำยังเป็นโลหะที่ไม่ละลายในกรดชนิดใดเลย แต่สามารถละลาย
ได้อย่างช้าๆ ในสารละลายผสมระหว่างกรดดินประสิวและกรดเกลือจุดเด่นสำคัญของทองคำอยู่ที ่สี  
กล่าวคือทองคำมีสีเหลืองสว่างสดใส  และมีความสุกปลั่ง (Brightness)มีประกายมันวาวสะดุดตา
นอกจากนี้ยังไม่เป็นสนิมแม้จมดินจมโคลน มีความแข็งเหนียว เนื้อแน่น ไม่สกปรกไม่หมอง ไม่เป็น
คราบไคลง่ายเหมือนวัตถุชนิดอื่นๆคุณสมบัติเหล่านี้ประกอบกับลักษณะภายนอกที่เป็นประกายจึงทำ
ให้เป็นที่หมายปองของมนุษย์มาเป็นเวลานาน โดยนำมาตีมูลค่าสำหรับการแลกเปลี ่ยนระหว่าง
ประเทศ และใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับวงการเครื่องประดับ (วันวิสาข์ รัฐแฉล้ม ,2562) 

 สมาคมค้าทองคำเป็นตัวแทนผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษี  VAT โดยการให้ข้อมูล 
และเปรียบเทียบผลดีผลเสีย ซึ่งผลจากการที่สมาคมฯ ผลักดันในครั้งนั้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสากล โดยจัดเก็บภาษีเฉพาะส่วนต่างของมูลค่าที่
เพิ ่มขึ ้นจากราคาทองคำแท่ง  ซึ ่งมีผลบังคับใช้เมื ่อปี  2543  และส่งผลทำให้ตลาดการค้าขาย
ทองรูปพรรณของประเทศไทยเกิดการขยายตัวอย่างมากเช่นกันด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  และ
ธุรกิจค้าทองคำการสร้างมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ทอง 96.5% ทั่วประเทศนอกจากเรื่องการจัดระเบียบ
ภาษีในวงการค้าทองคำแล้ว  อีกหนึ่งผลงานที่ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับร้านค้าทองคำทั่ว
ประเทศก็คือ การร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการสร้างมาตรฐาน
ทองรูปพรรณให้มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทอง 96.5% เริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือการควบคุมโรงงาน
ผู้ผลิตหรือร้านค้าส่งทุกราย ให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด ไปจนถึงปลายทางก็คือร้านค้าปลีก  
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โดยมีการสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองอยู่เสมอ ถือเป็นการตรวจจากต้นน้ำ  เมื่อต้นน้ำดี 
ปลายน้ำย่อมดีตามไปด้วยการกำหนดและประกาศราคาทองคำของประเทศไทยสมาคมค้าทองคำ เป็น
ผู้กำหนดและประกาศราคาทองคำของประเทศไทย โดยได้รับการยอมรับเป็นราคาอ้างอิงกลางของ
ประเทศไทยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื ่นๆที ่ เก ี ่ยวข ้อง  สมาคมค้าทองคำ มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมฯ คอยกำกับดูแลตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย โดยการ
ตัดสินใจปรับ ขึ้น-ลง ราคาทองคำในประเทศแต่ละครั้งทางสมาคมฯ จะพิจารณาองค์ประกอบของ
ราคาทองคำในตลาดโลก ค ่าเง ินบาท อ ัตราค ่า Premium รวมถ ึง Demand และ Supply 
ภายในประเทศเป็นสำคัญ โดยกล่าวได้ว่า ตลาดค้าทองคำของไทยนั้น เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง
สมบูรณ์ และสามารถดำเนินไปด้วยกลไกตลาดอย่างแท้จริง (สมาคมค้าทองคำ, 2563) 

 ทฤษฎีอุปสงค์ คำว่าอุปสงค์ (Demand) หมายถึง จำนวนหรือปริมาณต่างๆของสินค้าและ
บริการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ ณ ระดับราคาต่างๆกันของสินค้าชนิดนั้น
โดยลักษณะของความต้องการซื้อนั้นจะประกอบด้วย (1) ความปรารถนาอยากจะซื้อหรือความเต็มใจ
อยากจะซื้อเพื่อสนองความพอใจของเราให้มากที่สุด (2)ความสามารถที่จะซื้อหรืออำนาจซื้อหมายถึง
ความสามารถทางการเงินความต้องการในทางเศรษฐศาสตร์ต้องประกอบด้วย 2 สิ่งดังกล่าวข้างต้นถ้า
มีความปรารถนาอยากซื้อแต่ไม่พร้อมด้วยอำนาจซื้อหรือไม่อยากได้แต่สามารถจะซื้อได้ไม่ถือเป็นอุป
สงค์อุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเป็น effective demand ซึ่งหมายถึงผู้ซื้อเต็มใจอยากจะซื้อและ
สามารถซื้อได้ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์หมายถึงตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อจำนวน
สินค้าที่ผู้บริโภคปรารถนาจะซื้อ (Quantity Demand) ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อปริมาณซื้อมาก
น้อยไม่เท่ากัน (นราทิพย ์ชุติวงศ์,2553 : 36) 

 การจ ัดการห ่วงโซ ่อ ุปทานหร ือ  SCM (Supply Chain Management) คือการกำหนด
กระบวนการบูรณาการการวางแผนการจัดหาการผลิตการจัดส่งและการคืนสินค้าตั้งแต่ผู้ขายสินค้าทุก
ระดับจนถึงลูกค้าทุกระดับรวมทั้งแนวทางกลยุทธ์การปฏิบัติการขององค์การให้เกิดการไหลของสินค้า
การไหลของงานและสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนรวมให้ต่ำที่สุดสร้างความพอใจสูงสุดให้
ผู้บริโภคและเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแบบยั่งยืน (Supply-Chain Council, Inc., 2003) 

 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ว่าประกอบด้วยองค์การ
หรือบุคคล 3 ชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของกิจกรรมต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ (ได้แก่สินค้าบริการ
การเงินหรือข้อมูล)โดยจัดระดับของการบริหารห่วงโซ่อุปทานได้ 3 ประเภทคือห่วงโซ่อุปทานทางตรง 
(ประกอบด้วยผู้ขายปัจจัยการผลิตบริษัทและผู้บริโภค) การขยายห่วงโซ่อุปทาน (ประกอบด้วยผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตขั้นสุดท้ายผู้ขายปัจจัยการผลิตบริษัทและผู้บริโภคสุดท้าย ) และห่วงโซ่อุปทานขั้น
สุดท้าย ซ่ึง ห่วงโซ่อุปทานเป็นแนวทางในการบริหารระบบการทำงานโดยกล่าวถึงการทำงานร่วมกันที่
ทำให้ห่วงโซ่อุปทานประสบความสำเร็จในการดำเนินการและสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานจากการทำงานจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันรวมถึงการ
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ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลต่อต้นทุนรวมที่ลดลงและท้ายสุดจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (Mentzer et al., 2001) 

 ดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium)ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กลไกราคา (Price 
Mechanism) เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมอุปสงค์และอุปทานในตลาดให้เกิดความสมดุล  ถ้าอุปสงค์
และอุปทานไม่เท่ากันจะมีการปรับตัวจนกระทั่งเกิดสมดุลหรืออุปสงค์เท่ากับอุปทาน ดุลยภาพจะไม่
เปลี่ยนแปลงตราบเท่าที่ปัจจัยที่กำหนด อุปสงค์และอุปทานไม่เปลี่ยนแปลง ราคาสินค้า ณ จุดที่อุป
สงค์เท่ากับอุปทานเรียกว่า “ราคาดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium Price)” ปริมาณสินค้า ณ 
จุดนั้นเรียกว่า “ปริมาณดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium Quantity)” และเรียกจุดดังกล่าวว่า 
“ดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium)” กล่าวโดยสรุป ระดับราคาท่ีอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาดุลย
ภาพจะเป็นระดับราคาที่ไม่มีเสถียรภาพ ราคาที่อยู่สูงกว่าราคาดุลยภาพจะมีแนวโน้มลดลงมา ส่วน
ราคาที่อยู่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ จะมีแนวโน้มสูงขึ้น จนในที่สุดเข้าสู่ดุลยภาพของตลาด ซึ่งเป็นระดับ
ราคาที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ เป็นระดับราคา ณ จุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทาน (เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้น
อุปทาน)อุปสงค ์อุปทานและดุลยภาพตลาด (Supply-Chain Council, Inc., 2003) 

 องค์ประกอบของ Business Model Canvas มีองค์ประกอบที่สำคัญเหมาะสำหรับนำไป
สร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) นอกจากนี้แต่ละองค์ประกอบของ
Business Model Canvas ยังมีความเป็นกลางและมีความครอบคลุมสามารถนำไปใช้ได้กับทุก
อุตสาหกรรมอีกด้วยต่อมาในปี 2009 Osterwalder and PigneurในคำจำกัดความของBusiness 
Model Canvas เพิ ่มขึ ้นไปอีกว่า Business Model Canvas นี้เป็นเสมือนเครื่องมือที ่ช่วยในการ
วางแผนธุรกิจซึ ่งจะช่วยให้เห็นภาพ (Visualizing) ได้อย่างครบถ้วนทุกมุมช่วยในการกำหนด
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ประเมินความสำเร็จของแผนงานและเลือกรูปแบบธุรกิจ  (Business Model) ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจโดย Business Model Canvas แบ่งโครงสร้างในการวางแผน
และกำหนดกลยุทธ์ออกเป็น 9 กล่อง (Building Block) ซึ่งทั้ง 9 กล่องนี้มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน
และช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้อย่างครบถ้วนชัดเจน The Business Model Canvas ประกอบด้วยสว่น
หลักๆคือลูกค้าสินค้า/บริการของธุรกิจโครงสร้างของธุรกิจและความอ่อนไหวทางการเงินBusiness 
Model Canvas เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของยุทธวิธีดำเนินการผ่านโครงสร้างองค์กรกระบวนการและ
ระบบซึ่งจะช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างรอบด้านซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบเพ่ือจัดแบบจำลอง ได้
เป็น 9 ข้อ โดยแยกอธิบายแต่ละส่วนได้ดังนี้ (Alexander OsterwalderYves Pigneur ,2010) 

  1) Customer Segments กลุ่มของลูกค้า เป็นการแบ่งกลุ่มของลูกค้า เพื่อหาข้อมูล
ว่า ลูกค้าในแต่ละกลุ่มนั้น มีความต้องการอย่างไร มีลักษณะสำคัญอย่างไร พฤติกรรมเป็นอย่างไร หรือ 
ปัญหาที ่ล ูกค้าพบคืออะไร เป็นต้น ซึ ่งการกำหนดกลุ ่มเป้าหมายที ่ต ้องการเข้าถึง  การระบุ
กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Business Model กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นกลุ่มที่
ทำเงินให้ธุรกิจ การระบุกลุ่มเป้าหมายสามารถระบุได้จากความต้องการของกลุ่มป้าหมาย พฤติกรรม 
และคุณลักษณะอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับ
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ความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดมุ่งการตลาด (The Marketing Concept) เป็น
แนวความคิดที่มุ่ง ไปสู่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยกิจการมีการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ผลิตหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งการผลิตหรือปรับปรุงนั้นมีความ
แตกต่างกันตามส่วนแบ่งของตลาด ซึ ่งแตกต่างกันทั ้งรสนิยมและแนวทางการดำรงชีว ิตเป็น
แนวความคิดที่ใช้กันมากในปัจจุบัน โดยยึดหลักกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์การธุรกิจบรรลุผลสำเร็จ
ในเป้าหมายทางการตลาดได้ จะประกอบด้วยเงื่อนไขที่สำคัญคือ องค์การจะต้องพิจารณากำหนด
ความต้องการที่แท้จริงของตลาดที่เป็นเป้าหมายได้ และต้องปรับตัวเองให้สามารถสร้างหรือสนอง
ความพอใจตามที่ต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยมีประสิทธิผลสูงกว่าคู่ แข่งขัน โดย
ยึดหลัก 3 ประการคือ 1.มุ่งเน้นลูกค้า 2. การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) 3. 
แสวงหากำไรจากความพึงพอใจของลูกค้า (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2552) 

  2) Value Proposition การนำเสนอคุณค่าคือ สินค้า และ บริการ ที่มูลค่าเพิ่มที่ใส่
เข้าไปในสินค้า หรือ บริการ แล้วทำให้ตำแหน่งของสินค้าและบริการของเรา อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่า
สินค้าอื่นๆ ทั่วๆ ไป หรือ ที่อยู่ในท้องตลาด ซึ่งการระบุว่าสินค้า/บริการของธุรกิจสร้างคุณค่าอย่างไร
สำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะเลือกของคู่แข่ง  คุณค่า
ของสินค้า/บริการ อาจเป็นนวัตกรรมหรือการนำเสนอสิ่งใหม่หรือมีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่ ทำให้
คุณค่าเพิ่มขึ้น (Hassan, A., 2012) ตัวอย่างสิ่งที่เป็นคุณค่ากับลูกค้า อาทิ ความแปลกใหม่ คุณภาพ
ของสินค้า/บริการ การออกแบบสินค้า/บริการได้ตามความต้องการเฉพาะลูกค้าแต่ละราย ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ กลยุทธ์ด้านราคา การลดต้นทุนการลดความเสี่ยง ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า/บริการ 
ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น 

  3) Channels ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายก็มี หรือบางคน ก็
ใช้เป็น Logistics ก็มี บางคนการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด จะมองจุดนี้เป็นช่องทางการจัด
จำหน่าย บางคนการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการจัดการ ก็จะมองจุดนี้เป็น Logistics ก็มี โดยช่อง
ทางการจัดจำหน่าย (Place or Channel of Distribution) เป็นกระบวนการที่จะทำให้สินค้าและ
บริการไปถึงมือผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ( Philip Kotler and Gary Armstrong, 2012)โครงสร้างของ
ช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันหรือกิจกรรมใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยัง
ตลาด สถาบันที่นา ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้ าหมายคือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการ
กระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การคลังสินค้า และการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง (องอาจ ปทะวานิช, 2550) โครงสร้างของช่องทางที่ช่วยเก็บรักษา ดูแลคลังสินค้า 
และกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างครบถ้วน และสะดวกรวดเร็ว  

  4) Customer Relationships ความสัมพันธ์กับลูกค้าเมื่อเราจะกำหนด Customer 
Relationships ในจุดนี้ ต้องมองในมุมของ ลูกค้าเป็นหลัก เพราะถ้ามองในมุมของเจ้าของสินค้า 
ความคลาดเคลื่อนอาจจะมีมากด้วยในการวางแผนกลยุทธ์ทาง ด้านการตลาด ในเรื่องของ Customer 
Relationships ค่อนข้างมีความสำคัญ เพราะเป็นตัวบ่งบอกว่า ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำหรือไม่ หรือ 
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ลูกค้าจะบอกต่อให้เพ่ือนๆใช้สินค้านี้หรือไม่ ซึ่งการที่ธุรกิจระบุรูปแบบของสัมพันธ์ภาพที่ต้องการมีกับ
ลูกค้าซึ่งมีระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การใช้เครื่องตอบรับหรือเครื่องทำงานอัตโนมัติ  ไปจนถึงการใช้
บุคลากรที่มีความละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับลูกค้านอกจากนั้นต้องมีการสร้างกลยุทธ์ด้านการ
สื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า) เพื่อให้เกิดการรับรู้และจดจำตราสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
เช่น การทาโฆษณาผ่านสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแก่
ผู้บริโภคในวงกว้างภายในระยะเวลาสั้นๆ หรือการจัดกิจกรรมตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 
อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดโรดโชว์สร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (CRM : Customer Relationship Management) โดย CRM เป็นเครื่องมือทางการบริหาร
จัดการซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์การสามารถจัดการกระบวนการต่างๆภายใน
องค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์การ  
การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งสำคัญที่เป็นหลักของการบริหารคือการ
ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสำคัญไม่เท่ากันการที่องค์การ
สามารถทำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อองค์การได้นั้นเป็นหัวใจหลักในการนำองค์การไปสู่ความสำเร็จในการ
ดำเนินธุรกิจระยะยาว (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546) 

  5) Revenue Streams ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าทางเข้าของรายได้ หลายๆสาย และ
การที่รายได้เข้ามาเป็นสาย นั่นหมายถึง ความมั่นคงทางการเงินที่มากขึ้น ซึ่งเงินสดที่ธุรกิจจะได้รับ
หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ในแผนธุรกิจลูกค้าเปรียบเสมือนหัวใจ กระแสรายรับก็คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง
หัวใจธุรกิจต้องถามตัวเองว่า คุณค่าอะไรที่ลูกค้ายินดีจ่ายเงิน คำตอบที่ถูกต้องจะสามารถช่วยให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จในการดึงเงินจากลูกค้า กระแสรายรับอาจเป็นการที่ลูกค้าซื้อสินค้า/บริการเพียง
ครั้งเดียว หรือเกิดจาการซื้อซ้ำการซื้อบริการต่อเนื่อง หรือการซื้อบริการหลังการขาย ซึ่ง Price ราคา
เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออกก็ลดราคาอย่างเดียวเพราะการลดราคา
สินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขึ้นได้ หากปัญหาอื่นๆยังไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งราคาในที่นี้ จะ
เป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา  โดยช่องทางในการสื่อสาร ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการขาย ช่องทางการตลาด ที่บริษัทใช้ในการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้า 
ช่องทางเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการสร้างความตระหนักรู้ในสินค้า/บริการของบริษัท ลูกค้า
สามารถประเมินคุณค่าของสินค้า/บริการของบริษัท เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถระบุความต้องการที่
เฉพาะเจาะจง บริษัทสามารถถ่ายทอดคุณค่าของสินค้า/บริการผ่านช่องทางเหล่านี้ ช่วยให้บริษัท
สามารถให้บริการหลังการขายกับลูกค้า ดังนั้น การเลือกส่วนผสมของช่องทางที่ลงตัวและเข้าถึงลูกค้า
เป้าหมายจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ นอกจากนั้นช่องทางการทำตลาดควรมี
ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด (Irene, C. L. N., 2014)  

  6) Key Partners คู่ค้าดำเนินธุรกิจที ่สำคัญหมายถึง บริษัทฯ อื ่น ที ่มีผลต่อการ
ดำเนินธุรกิจของเรา หรือ สนับสนุนธุรกิจของเราให้ดำเนินไปอย่างปกติ หรือ ดำเนินไปได้ดีขึ้นจาก
ปกต ิเพ่ือหากลยุทธ์จากข้อมูลต่างๆที่ป้อนเข้าไปในกล่องนี้ ซึ่งในการทำธุรกิจทุกวันนี้การสร้างหุ้นส่วน
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ทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นข้อดีของการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจคือ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ 
เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรในทางธุรกิจประเภทของหุ้นส่วนทางธุรกิจ  ได้แก่ 
พันธมิตรทางธุรกิจ  การร่วมหุ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่  พันธมิตรคู่ค้ำ ได้แก่ Buyer – Supplier ซึ่ง
พันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) เป็นองค์กรหรือบริษัทที่มากกว่าหนึ่งแห่งมาตกลงร่วมมือกัน
ดำเนินกิจกรรมรูปแบบใดๆ ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของตนเองและร่วมกัน 
เพ่ือให้สามารถบรรลุถึงความต้องการเป้ าหมายได้ง่ายขึ้นหรือใช้งบประมาณน้อยกว่า ถ้ามีการร่วมมือ
กับผู้อื่น โดยในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะทำให้องค์กรหรือบริษัทมีโอกาสประสบความสำเร็จใน
กิจกรรมนั้น ๆ หรือสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้มากกว่าการดำเนินงานด้วย
ตนเองอย่างเดียว (สัญญพงษ์ ธนศรีจันทร์, 2551) 

  7) Key Activities กิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุนให้ สินค้า และ บริการ มี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น หรือ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง คู่ค้า-ดำเนินธุรกิจหลัก ว่า ควรมีกิจกรรมอย่างไร
เพื่อให้ คู่ค้าสนับสนุนธุรกิจเราได้ดีมากยิ่งขึ้นกิจกรรม อาจจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้ กลุ่มลูกค้า เกิด
ความพึงพอใจ หรือ เป็นกิจกรรมร่วมระหว่างองค์กรกับลูกค้าด้วยก็ได้ หรือ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
การขาย เป็นช่องทางการขายเพิ่มมากข้ึน หรือ ให้บริการได้ดีข้ึน ทั้งนี ้กิจกรรมที่จะดำเนินการ อาจจะ
แฝงด้วยผลกำไรอีกทางก็จะดีไม่น้อย บางครั้ง กิจกรรมนี้ ในทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการผลิต ก็จะ
หมายถึง การผลิต ด้วย ซึ่งกิจกรรมทางการตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งแต่ละ
คน/แต่ละกลุ ่ม ได้ร ับการตอบสนองในสิ ่งที ่ต ้องการ คือ สินค้าหรือบริการโดยผ่านระบบการ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยน(Exchange) เป็นวิธีหนึ่งในบรรดาหลายวิธี ซึ่ง
บุคคลสามารถได้รับสินค้าตามที่ต้องการนอกเหนือจากการผลิตสินค้าด้วยตนเอง  การแลกเปลี ่ยน
จัดเป็นแนวคิดเบื้องต้นของการตลาดเพราะหมายถึงบุคคลจะได้รับสินค้า/บริการที่ต้องการโดยเสนอ
บางสิ่งตอบแทนกลับไป ( Philip Kotler and Gary Armstrong, 2012) 

  8) ทรัพยากรหลักเป็นวัตถุดิบ (Material) ที่ใช้ในการผลิตก็ได้ เพื่อให้สินค้าและ
บริการดีขึ้น หรือ จะเป็นสินค้าอื่นๆ ที่ซื้อมาเพื่อขายร่วมกับสินค้าก็ได้ ในการแผนผลิตภัณฑ์ ก็อาจจะ
กล่าวถึง Packaging ที่สนับสนุนให้การส่งสินค้าดีขึ ้น บางครั ้งก็จะกล่าวถึง Key Man ในช่องนี้ 
ทรัพยากรบุคคล เครื่องจักรการผลิต เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการทุกประเภท
จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที ่สำคัญ  ได้แก่ บุคลากร(Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)  หรือที่เรียกย่อ ๆ 
ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ
เพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการ
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ, 2555) ซึ ่ง วัสดุหรือวัตถุด ิบ (Material) ในการผลิตสินค้าต้องอาศัยวัตถุด ิบในการผลิต
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ค่อนข้างมากผู้บริหารจึงต้องรู้จักการ บริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดต้นทุนด้านวัตถุดิบ
ต่ำสุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลกำไรสูงสุดตามมา  

  9) Cost Structure โครงสร้างค่าใช้จ่ายโครงสร้างค่าใช้จ่าย ดูจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
แต่ละขั้นตอนหรือ จากกล่อง 1-8 ทั้งนี้จะทำให้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่า มีจำนวนประมาณ
เท่าใด จุดใดเสียค่าใช้จ่ายมาก หรือ น้อยอย่างไร และเป็นตัวบ่งชี้ว่า จะสามารถคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม 
ณ จุดใด ซึ่ง กล่องที่ 9 โครงสร้างค่าใช้จ่าย และ กล่องที่ 5 กระแสรายได้ จะบ่งบอกถึง สถานะทาง
การเงินของธุรกิจ ทฤษฎี Resources Sharing เกี่ยวกับโครงสร้างด้านต้นทุน รวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะ
เกิดขึ้นในการดำเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่บริษัทกำหนด จะประกอบด้วย ต้นทุนในการสร้างคุณค่า
สินค้า/บริการ ต้นทุนในการรักษาลูกค้า ต้นทุนด้านทรัพยากร ต้นทุนในการให้บริการ เป็นต้นซึ่งการ
คำนวนต้นทุนสามารถคำนวนได้จากกิกรรมต่างๆ ที่ระบุใน ทรัพยากรที่มี กิจกรรมหลักที่ทำและหุ้นส่วน
หลัก โครงสร้างด้านต้นทุนหมายรวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่
บริษัทกำหนด เช่น ต้นทุนในการสร้างคุณค่ำสินค้า/บริการต้นทุนในการรักษาลูกค้ำ, ต้นทุนด้าน
ทรัพยากร, ต้นทุนในการให้บริการ เป็นต้น การคำนวณต้นทุนสามารถคำนวณได้ตาม Key Resource, 
Key Activities และ Key Partnership (ณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์, และสุทัศน์เกื้อกังวาน, 2559) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด (1) ระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทาน 
ได้แก่  การกำหนดคุณค่า ที่มาของรายได้  หุ้นส่วนการดำเนินภารกิจ ภารกิจและกิจกรรมหลัก 
ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์  การกำหนด
ช่องทางการให้บริการ ตามทฤษฎีของBusiness Model Canvas ของ Osterwalder and Pigneur 
(2010) และโครงสร้างต้นทุน(2) ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรีได้แก่ อุปสงค์ตลาด
ทองในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี อุปทานตลาดทองคำไทยในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี  
ดุลยภาพตลาดทองคำไทยในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี ตามทฤษฎีอุปสงค ์อุปทาน และดุลยภาพ
ของตลาดทฤษฎีอุปสงค์ เมนท์เซอร์และคณะ (Mentzer et al., 2001) และ (นราทิพย์ ชุติวงศ,์ 2553) 
สามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 
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 จากกรอบความคิดข้างต้นจะเห็นว่า ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทาน 
ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วย ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี 

6 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็นหลัก คือ (1) วิเคราะห์ระบบนิเวศน์ห่วงโซ่อุปทาน
ตลาดทองกรุงเทพมหานครและชลบุรี และ (2)การวิเคราะห์ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและ
ชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  6.1 วิเคราะห์ระบบนิเวศน์ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำกรุงเทพมหานครและชลบุรี 
  การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์ห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำกรุงเทพมหานครและชลบุรีโดย
อาศัยหลักแนวคิดจาก Business Model Canvas ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) คุณค่าท่ีเป็นประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่การขายทองคำ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า สมาคมค้าทองคำและชมรมผู้ค้าทองคำ
ชลบุรีได้สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งต่างประเทศและนักลงทุนภายในประเทศ
ในส่วนของผู้ประกอบการค้าทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรีสร้างคุณค่า ด้านความเป็นธรรม
ของดอกเบี้ยการรับจำนำ สามารถใช้บริการจำนำทองซึ่งมีความรวดเร็วและดอกเบี้ยที่เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด ส่งผลให้มีผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนทองคำที่มีเป็นเงินสด เกิดสภาพคล่องทางการเงิน 
ด้านการสร้างรายได้เข้าประเทศ การนำเข้า-ส่งออกทองคำ ดึงดูดเม็ดเงินสร้างรายได้เข้ามา
ภายในประเทศ ด้านการสร้างอาชีพให้แก่ตัวผู้ประกอบการเอง และพนักงานภายในองค์การแต่ละ
แผนก ด้านความสวยงาน จากการสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากทองคำเสริมเป็นเครื่องประดับสร้างความ
สวยงามและภาพลักษณ์ ด้านการออมและการลงทุน เป็นทางเลือกสำหรับการออมเงิน และสามารถ
สร้างผลกำไรให้กับนักลงทุน (ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 
กันยายน 2563) (ธนะกาญจน์, 21 กันยายน 2563) (สปัณ, 22กันยายน 2563) (ทศพล,  22กันยายน 
2563) (ชัชมาลย์, 23 กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 24กันยายน 2563) (ดร.
พิบูลย์ฤทธิ์ 26กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณนั้น ด้วย
ความที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง เมื่อนำมาสวมใส่ก็จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้สวม
ใส่ เป็นภาพลักษณ์ ค่านิยมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งหากพิจารณาแนวคิดทฤษฎีการนำเสนอ
คุณค่าคือ สินค้า และ บริการ ที่มูลค่าเพิ่มที่ใส่เข้าไปในสินค้า หรือ บริการ แล้วทำให้ตำแหน่งของ
สินค้าและบริการของเรา อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าสินค้าอ่ืนๆ ทั่วๆ ไป หรือ ที่อยู่ในท้องตลาด ซึ่งการ
ระบุว่าสินค้า/บริการของธุรกิจสร้างคุณค่าอย่างไรสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะเลือกของคู่แข่ง คุณค่าของสินค้า/บริการ อาจเป็นนวัตกรรมหรือการ
นำเสนอสิ่งใหม่หรือมีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้คุณค่าเพิ่มขึ้น (Hassan, A., 2012) ตัวอย่างสิ่งที่
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เป็นคุณค่ากับลูกค้า อาทิ ความแปลกใหม่ คุณภาพของสินค้า/บริการ การออกแบบสินค้า/บริการได้
ตามความต้องการเฉพาะลูกค้าแต่ละราย ภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลยุทธ์ด้านราคา การลดต้นทุนการ
ลดความเสี่ยง ความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า/บริการ ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องเนื่องจาก คุณค่าและสิ่งที่นำเสนอแก่ลูกค้า (Offer, Value proposition)คือสินค้าหรือ
บริการที่จะขายและสามารถแก้ปัญหาและช่วยลูกค้าได้โดยสินค้า และ บริการ ที่มูลค่าเพิ่มที่ใส่เข้าไป
ในสินค้า หรือ บริการ แล้วทำให้ตำแหน่งของสินค้าและบริการของเรา อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าสินค้า
อ่ืนๆ ทั่วๆ ไป หรือ ที่อยู่ในท้องตลาด 

  2) รายได้จากการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่การขายทองคำ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่าผลตอบแทนที่ได้จากการขายสินค้าและ
บริการคือค่าส่วนต่างจากการซื้อ-ขายทองคำแท่งและทองรูปพรรณทั้งในรูปแบบจากการขายส่งให้แก่
ผู้ประกอบการและขายปลีกหน้าร้านให้แก่ผู้บริโภค ค่าส่วนต่างจากงานสั่งทำ และดอกเบี้ยจากการรับ
จำนำทอง (ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 กันยายน 2563) 
(ธนะกาญจน์, 21 กันยายน 2563) (สปัณ, 22กันยายน 2563) (ทศพล,  22กันยายน 2563) (ชัชมาลย์, 
23 กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 24กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26
กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า รายได้จากการดำเนินงานในด้านต่างๆของ
ธุรกิจการค้าทองคำ ทั้งนี้แล้วรายได้จะสูงขึ้นก็ขึ ้นอยู่กับอุปสงค์ของตลาดทองคำ โดยมีปัจจัยจาก 
ความต้องการซื้อประกอบกับอำนาจในการซื้อ ซึ่งในปัจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาแนวคิดทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด ด้าน Price ราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออก
ก็ลดราคาอย่างเดียวเพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขึ้นได้ หากปัญหาอื่นๆยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งราคาในที่นี้ จะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมาย
ของเรา  โดยช่องทางในการสื่อสาร ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการขาย ช่องทางการตลาด ที่
บริษัทใช้ในการสื่อสารและติดต่อกับลูกค้า ช่องทางเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการสร้างความ
ตระหนักรู้ในสินค้า/บริการของบริษัท ลูกค้าสามารถประเมินคุณค่าของสินค้า/บริการของบริษัท เปิด
โอกาสให้ลูกค้าสามารถระบุความต้องการที่เฉพาะเจาะจง บริษัทสามารถถ่ายทอดคุณค่าของสินค้า/
บริการผ่านช่องทางเหล่านี้ ช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการหลังการขายกับลูกค้า ดังนั้น การเลือก
ส่วนผสมของช่องทางที่ลงตัวและเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
ธุรกิจ นอกจากนั้นช่องทางการทำตลาดควรมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  เพื่อจะสามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้มากที่สุด (Irene, C. L. N., 2014) จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเนื่องจากรายได้ของกิจการ 
(Revenue streams) ผู้ประกอบการต้องทราบว่ารายได้ของกิจการมาจากการขายหรือให้บริการ
อะไรบ้าง ธุรกิจเปิดใหม่มักจะมีรายได้จากการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเมื่อสร้างโมเดลธุรกิจ
และเห็นว่ามีแค่สินค้าตัวเดียวก็จะทำให้ธุรกิจยังไม่กำไร ทำให้ได้คิดต่อไปว่าควรจะมีการขายสินค้า
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อ่ืนๆเสริมดีไหม หรือขายสินค้าพร้อมมีบริการหลังการขายเพ่ือให้รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายคงที่และ
มีกำไรเพียงพอในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 
  3) พันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่การขายทองคำ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่ามีความเห็นว่าสมาคมผู้ค้าทองคำกับเป็น
ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการค้าทองคำในประเทศไทย มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล กำหนดและประกาศ
ข้อบังคับ ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นต้องปรับราคากลางตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำและการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมผู้ค้าทองคำและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) ความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการเงิน คือธนาคารที่ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการในการ
ดำเนินการและเป็นแหล่งเงินทุน ความร่วมมือระหว่างโรงงานผู้ผลิตทองคำแท่งรูปพรรณ96.5%และ
ผู้ประกอบการค้าส่ง ผู้ประกอบการค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีก จากตอนเริ่มแรกผู้ประกอบการ
ต้องนำทองแท่งมาส่งมอบให้แก่โรงงานเพ่ือผลิต ด้วยปริมาณที่สั่งทองคำให้โรงงานผลิตและระยะเวลา
ที่ทำงานร่วมกันมา ทำให้โรงงานผู้ผลิตสามารถนำทองแท่งในสต็อกผลิตเป็นทองคำรูปพรรณก่อนเพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็ว และยังให้เครดิตในการชำระโดยไม่ต้องชำระเป็นเงินสดขยายระยะเวลาเป็น1
เดือน–3เดือน ในการเรียกชำระเงินแล้วแต่ตกลง ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับช่างทำทอง
ด้วยผู้ประกอบการค้าทองคำรับงานจากผู้บริโภคหน้าร้านและส่งงานให้กับช่างทำทอง ช่างทำทองได้
ค่าแรง (ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 กันยายน 2563) (ธนะ
กาญจน์, 21 กันยายน 2563) (สปัณ, 22กันยายน 2563) (ทศพล,  22กันยายน 2563) (ชัชมาลย์, 23 
กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 24กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์  26
กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรในธุรกิจใน
ห่วงโซ่การขายทองคำช่วยให้การดำเนินกิจการสะดวกสบาย เอื้อประโยชน์ซึ ่งกันและกัน ซึ่งหาก
พิจารณาแนวคิดทฤษฎีพันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) เป็นองค์กรหรือบริษัทที่มากกว่าหนึ่งแห่ง
มาตกลงร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมรูปแบบใดๆ ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
ตนเองและร่วมกัน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงความต้องการเป้ าหมายได้ง่ายขึ้นหรือใช้งบประมาณน้อย
กว่า ถ้ามีการร่วมมือกับผู้อื่น โดยในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะทำให้องค์กรหรือบริษัทมีโอกาส
ประสบความสำเร็จในกิจกรรมนั้น ๆ หรือสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้มากกว่า
การดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเดียว (สัญญพงษ์ ธนศรีจันทร์, 2551) จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้อง
เนื่องจากคู่ค้าและเครือข่ายสนับสนุน (Key partners)การทำธุรกิจจำเป็นต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจ 
อย่างยิ่ง ต้องมีทั้ง ผู้ขายวัตถุดิบ คู่ค้าและเครือข่ายต่างๆซึ่งเราต้องพึ่งพาในการจัดจำหน่าย หรือช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้  
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  4) ภารกิจที่ต้องทำในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า สมาคมผู ้ค้าทองคำมีการกำกับ
ควบคุมดูแลคุณภาพและกฎหมาย การแปลงราคาทองคำจากราคาตลาดทองคำสหรัฐ การประกาศ
ราคาทองคำกลางจากสมาคมค้าทองคำและผู้ประกอบการนั้นต้องปรับราคากลางตามประกาศจาก
สมาคมค้าทองคำและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมผู้ค้าทองคำ การนำเข้าทองคำแท่ง
99.99% จากตลาดต่างประเทศ การแปรรูปให้เป็นทองคำแท่งและทองรูปพรรณ96.5% การซื้อทองคำ
ใหม่ขายทองคำเก่า แลกเปลี่ยนระหว่างร้านค้าส่ง-ร้านค้าปลีก การขายและรับซื้อทองคำจากผู้บรโิภค 
การรับจำนำและการคำนวณดอกเบี้ย การรับงานสั่งทำและส่งงานให้กับช่างทอง (ประกิต, 7 กันยายน 
2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 กันยายน 2563) (ธนะกาญจน์, 21 กันยายน 2563) 
(สปัณ, 22กันยายน 2563) (ทศพล,  22กันยายน 2563) (ชัชมาลย์, 23 กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24
กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 24กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ถ้าผู้ประกอบการค้าทองคำสามารถดำเนิน
ภารกิจซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการประกอบกิจการได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ยอดขายกล่าวคืออุปทาน
ของตลาดทองคำก็จะผันแปรไปตาม ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจนั่นเอง ซึ่งหากพิจารณาแนวคิด
ทฤษฎีกิจกรรมทางการตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งแต่ละคน/แต่ละกลุ่ม ได้รับ
การตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ คือ สินค้าหรือบริการโดยผ่านระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งกัน
และกัน การแลกเปลี่ยน(Exchange) เป็นวิธีหนึ่งในบรรดาหลายวิธี ซึ่งบุคคลสามารถได้รับสินค้าตามที่
ต้องการนอกเหนือจากการผลิตสินค้าด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนจัดเป็นแนวคิดเบื้องต้นของการตลาด
เพราะหมายถึงบุคคลจะได้รับสินค้า/บริการที่ต้องการโดยเสนอบางสิ่งตอบแทนกลับไป ( Philip 
Kotler and Gary Armstrong, 2012) จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเนื่องจากภารกิจหรือกิจกรรม
หลัก (Key activities)ในการผลิตหรือให้บริการนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือมีกระบวนการผลิตและ
การให้บริการนั่นเอง กิจกรรมเหล่านี้เกี ่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบ การผลิตและการส่งมอบสินค้า 
กิจกรรมหลักนี้ถือเป็นโมเดลธุรกิจหลักของกิจการประเภทการผลิตและบริการ 

  5) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำ 

  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า ทรัพยากรบุคลากรในการดำเนินธุรกิจ
ของห่วงโซ่การขายทองคำ สมาคมผู้ค้าทองคำ ประกอบด้วย ประธารสมาคม คณะผู้เชี่ยวชาญ และ
พนักงานในแต่ละแผนก ผู้ประกอบการค้าทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี  เจ้าของกิจการ
และครอบครัว พนักงานขาย ทำความสะอาด พนักงานบัญชี พนักงานรักษาความปลอดภัย ทรัพยากร
งบประมาณ ในส่วนของผู้ประกอบการค้าทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี  คือ เงินเก็บหรือ
เงินกู้เพื่อมาลงทุนในการประกอบกิจการ ทรัพยากรอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขาย
ทองคำอุปกรณ์พื้นฐานในดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ตราชั่งน้ำหนัก คอมพิวเตอร์ กล้องขยาย ชุด
ทดสอบกรดทองคำ เครื่องนับเงิน เครื่องรูดบัตรเครดิต เครื่องยิงบาร์โค้ด อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
ประกอบด้วย กล้องวงจรปิด ประตูล็อคไฟฟ้า ลูกกรงสแตนเลส ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว 
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อุปกรณ์ช่างทอง หัวพ่นไฟ ชุดเครื่องมือคีม ตะไบ ทรัพยากรเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่
การขายทองคำจากเดิมไม่มีระบบอินเตอร์เน็ต การที่สมาคมจะประกาศราคา ต้องสื่อสารทางโทรศัพท์ 
หรือหนังสือพิมพ์ หลังจากมีระบบออนไลน์ สมาคมค้าทองคำแจ้งราคาผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทาง
แอพพลิเคชั ่นต่างๆ ผู้ประกอบการค้าทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรีด้านรับข้อมูล 
ติดต่อสื่อสาร จากสมาคม หรือผู้ค้าด้วยกัน ทางแอพพลิเคชั่น ด้านการขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อกับผู ้บริโภคเพิ ่มช่องทางการขายทางออนไลน์  ทางแพลทฟอร์ม ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ การทำบัญชีทางคอมพิวเตอร์ การยิงบาร์โค้ด ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
ประตูล็อกไฟฟ้า ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว ทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจของ
ห่วงโซ่การขายทองคำ สมาคมค้าทองคำใช้ข้อมูลปัจจัยในการกำหนดราคาทองในประเทศไทย ราคา
ทองต่างประเทศ (Gold Spot)อัตราค่า Premium (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการนำเข้า/ส่งออกทองคำ)
ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐความต้องการซื้อ-ขายทองคำภายในประเทศผู้ประกอบการค้าทองคำใน
เขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี นำราคากลาง ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้ต่อ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ทองคำ เศรษฐกิจโลก ราคาทองคำโลก เศรษฐกิจภายในประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบ
กิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับทองปลอม มิจฉาชีพ (ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) 
(พรช ัย , 15 ก ันยายน 2563) (ธนะกาญจน์ , 21 ก ันยายน 2563) (สป ัณ , 22ก ันยายน 2563)                        
(ทศพล,  22กันยายน 2563) (ชัชมาลย์, 23 กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 
24 กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจการ
ขายทองคำ ประกอบไปด้วย ทรัพยากรบุคลากรทรัพยากรงบประมาณทรัพยากรอุปกรณ์ทรัพยากร
เทคโนโลยีทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ โดยทรัพยากรในแต่ละข้อนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่จะหมุนวง
ล้อของห่วงโซ่การขายทองคำของแต่ละร้าน ถ้าตัวผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับ
ทรัพยากรที่พร้อม สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถแล้ว  จะทำให้คุณภาพของ
อุปทานในตลาดสามารถตอบสนองความต้องการซื้อ หรืออุปสงค์ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
ซ่ึงหากพิจารณาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่
สำคัญ  ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
(Management)  หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการ
บริหารจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกับความต้องการของแผนงาน
และโครงการและต้องมีระบบการจัดการที ่ดีมีประสิทธิภาพเพื ่อให้ทรัพยากรที ่มีอยู ่จำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2555) จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเนื่องจากทรัพยากร
หลัก (Key resource)ธุรกิจต้องใช้วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงาน รวมทั้งทรัพยากรอะไรอีก
ที่จะผลิตสินค้าหรือบริการที่ขายอยู่นั้น จะทำให้เราทราบว่าเราต้องใช้เงินทุนมากหรือน้อยเพียงใด 
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  6) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  

  จากการวิเคราะห์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู ้ประกอบการค้าทองคำในเขต
กรุงเทพมหานครและชลบุรี สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการซื้อทองคำ
เพ่ือใส่เป็นเครื่องประดับ การขายทองคำให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ต้อง มีการออกแบบสินค้า กรรมมาวิธี และ
ฝีมือของช่างทอง ในการผลิตสินค้าให้ออกมามีความสวยงาม ดึงดูด ความต้องการซื้อของผู้บริโภค             
ในส่วนนี้สามารถบวกค่าแรงส่วนต่างได้  และ อีกกลุ่มเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการซื้อทองคำเพื่อการ
ลงทุน โดยการขายให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ จะได้ค่าส่วนต่างจำนวนน้อยมาก เพราะ เป็นการซื้อ-ขาย ทองแท่ง 
ซึ่งมีราคากลางจากสมาคมผู้ค้าทองคำซึ่งอ้างอิงมาจากราคาทองคำในตลาดโลก (ประกิต, 7 กันยายน 
2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 กันยายน 2563) (ธนะกาญจน์, 21 กันยายน 2563) 
(สป ัณ , 22 ก ันยายน  2563) (ทศพล ,  22 ก ันยายน  2563) (ช ัชมาลย์ , 23 ก ันยายน  2563)                  
(บุญเลิศ, 24 กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 24 กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26 กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การกำหนดกลุ่มของเป้าหมายที่ชัดเจนจะ
ช่วยทำให้การบริหารจัดการธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยเมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนั้นจะ
ช่วยให้ผู ้ประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อยู่เหมาะสม ซึ่งหากพิจารณาแนวคิดทฤษฎีมุ่ง
การตลาด (The Marketing Concept) เป็นแนวความคิดที่มุ่ง ไปสู่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยกิจการมี
การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อผลิตหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งการผลิตหรือปรับปรุงนั้นมีความแตกต่างกันตามส่วนแบ่งของตลาด ซึ่งแตกต่างกันทั้ง
รสนิยมและแนวทางการดำรงชีวิตเป็นแนวความคิดที่ใช้กันมากในปัจจุบัน โดยยึดหลักกุญแจสำคัญที่
จะช่วยให้องค์การธุรกิจบรรลุผลสำเร็จในเป้าหมายทางการตลาดได้  จะประกอบด้วยเงื่อนไขที่สำคัญ
คือ องค์การจะต้องพิจารณากำหนดความต้องการที่แท้จริงของตลาดที่เป็นเป้าหมายได้  และต้อง
ปรับตัวเองให้สามารถสร้างหรือสนองความพอใจตามที่ต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
โดยมีประสิทธิผลสูงกว่าคู่ แข่งขัน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ 1.มุ่งเน้นลูกค้า 2. การตลาดแบบบูรณา
การ (Integrated Marketing) 3. แสวงหากำไรจากความพึงพอใจของลูกค้า (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 
2552) จะเห็นได ้ว ่าม ีความสอดคล้อง เน ื ่องจากกลุ ่มล ูกค ้าเป ้าหมาย (Customer segment)
ผู ้ประกอบการต้องทราบว่าสินค้านี ้เพื ่อมาขายให้ใคร หรือใครจะเป็นผู ้ซื ้อคนสำคัญ เพื ่อการ
ประชาสัมพันธ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกกลุ่ม 

  7) การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์  
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่าสามารถกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ได้
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า การเก็บข้อมูลลูกค้า การสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อร้านค้า              
เพื ่อเพิ ่มยอดขาย เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้า(ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 
กันยายน 2563) (พรชัย, 15 กันยายน 2563) (ธนะกาญจน์, 21 กันยายน 2563) (สปัณ, 22 กันยายน 
2563) (ทศพล,  22 กันยายน 2563) (ชัชมาลย์, 23 กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24กันยายน 2563)       
(พีรพงศ์, 24กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26กันยายน 2563) 
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  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ถ้าผู้ประกอบการค้าทองคำมีฐานข้อมูลที่มี
ความแม่นยำและมีคุณภาพแล้วก็จะช่วยในเร ื ่องของการร ักษาฐานของล ูกค้าเพราะเมื ่อได้
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขายแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาก็คือการรักษาฐานของลูกค้าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่า
การหาลูกค้าใหม่ ซึ่งถ้าเราบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าไว้ได้ ก็จะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการบอก
ต่อ ซึ่งหากพิจารณาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM : Customer Relationship 
Management) โดย CRM เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยให้องค์การสามารถจัดการกระบวนการต่างๆภายในองค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองค์การ การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพมีสิ่งสำคัญที่เป็นหลักของการบริหารคือการตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าแต่ละราย
ว่าลูกคา้แต่ละรายนั้นมีความสำคัญไม่เท่ากันการที่องค์การสามารถทำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อองค์การได้
นั้นเป็นหัวใจหลักในการนำองค์การไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระยะยาว (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 
2546) จะเห็นได้ว ่ามีความสอดคล้องเนื ่องจากการสร้างความสัมพันธ์ก ับลูกค้า  (Customer 
relationships)ถ้าเราอยากให้ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำซื้อแล้วซื้อซ้ำอีกและอยากสร้างความจงรักภักดี
ในสินค้าจำเป็นต้องกำหนดวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  เช่นมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในวัน
สำคัญของกิจการเรา มีการให้คำปรึกษาแนะนำหรือช่วยเหลือหลังการขาย มีการส่งข้อมูลและมีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเก่าได้รับก่อนเป็นต้น 

  8) ช่องทางการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า สมาคมค้าทองคำ มีสำนักงานที่ตั้ง ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ เบอร์โทรติดต่อ มีเว็บไซต์ของสมาคม ไม่มีแอพพลิเคชั่น เพจทางเฟสบุ๊ค ในส่วนสมาคมผู้ค้า
ทองคำในเขตชลบุรี ไม่มีสำนักงานที่ตั้ง จะติดต่อต้องติดต่อที่ประธารหรือเลขา ทางโทรศัพท์ หรือที่
หน้าร้านสถาประกอบการของแต่ละท่าน ส่วนช่องทางการประกอบกิจการของผู้ประกอบการค้า
ทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรีนั้น ประกอบด้วย หน้าร้านที่ตั้งในแต่ละสถานที่ตามแต่ละ
สาขา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของแต่ละร้าน ร้านขนาดใหญ่มีการทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพจทาง
เฟสบุ๊ค ไลฟ์สดขายสินค้า(ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 
กันยายน 2563) (ธนะกาญจน์, 21 กันยายน 2563) (สปัณ, 22กันยายน 2563) (ทศพล,  22กันยายน 
2563) (ชัชมาลย์, 23 กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 24กันยายน 2563) (ดร.
พิบูลย์ฤทธิ์ 26กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการค้าทองคำจะต้องเลือก
ช่องทางที่จะสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
คือช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้มากที่สุด การติดต่อสื่อสารผ่านทางไลน์หรือเพจทางเฟสบุ๊ค มีความ
สะดวกมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  โดยไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางมาที่หน้าร้าน ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งหากพิจารณาแนวคิดทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place or Channel of Distribution) เป็น
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กระบวนการที่จะทำให้สินค้าและบริการไปถึงมือผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ( Philip Kotler and Gary 
Armstrong, 2012)โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันหรือกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ าย
ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นา ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้ าหมายคือสถาบัน
การตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การจัดการเกี่ยวกับการ
สั่งซื ้อ การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (องอาจ ปทะวานิช, 2550) โครงสร้างของ
ช่องทางที่ช่วยเก็บรักษา ดูแลคลังสินค้า และกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างครบถ้วน และ
สะดวกรวดเร็วจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเนื ่องจากช่องทางการเข้าถึงลูกค้า  (Distribution 
channels)เมื่อทราบถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายก็จะสื่อสารหรือนำสินค้าไปขายได้ถูกที่ถูกทางเพ่ือ
เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ง่าย 

  9) ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่าสมาคมค้าทองคำและสมาคมผู้ค้าทองคำ
ในเขตชลบุรี ค่าบริการในการทำการวิจัยและการสำรวจตลาด เพื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำค่า
ดำเนินการติดต่อกับสถานีตำรวจ(ตู ้แดง) กระเช้าปีใหม่ ในส่วนผู ้ประกอบการค้าทองคำในเขต
กรุงเทพมหานครและชลบุรี มีราคาทองใหม่จากการผลิตหรือซื้อเพื่อนำมาขายแก่ผู้บริโภค ราคาทอง
เก่าท่ีรับซื้อจากผู้บริโภค เงินทุนในการรับจำนำ ประกอบด้วย เงินทุนสำรองหรือเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน ค่าแรงพนักงานตามแต่ละแผนกค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ              
ค่าตรวจสอบบัญชี ภาษีเงินได้จากการประกอบการ(ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) 
(พรช ัย , 15 ก ันยายน 2563) (ธนะกาญจน์ , 21 ก ันยายน 2563) (สปัณ , 22 ก ันยายน 2563)               
(ทศพล , 22 ก ันยายน 2563) (ช ัชมาลย์ , 23 ก ันยายน 2563) (บ ุญเล ิศ , 24 ก ันยายน 2563)                  
(พีรพงศ์, 24 กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26 กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือ การคำนวณต้นทุนใน
การดำเนินธุรกิจ โดยต้นทุนสามารถแบ่งได้หลายประเภท ห่างแบ่งตามวัตถุประสงค์จะแบ่งได้สอง
ประเภทคือ ทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ค้าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าสถานที่ และทุนเพื่อเพ่ิม
คุณค่าให้ธุรกิจ เช่น งบในการทำโฆษณา เมื่อผู้ประกอบการค้าทราบจำนวนต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
ก็จะสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากพิจารณาแนวคิดทฤษฎี Resources 
Sharing เกี่ยวกับโครงสร้างด้านต้นทุน รวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการตามรูปแบบ
ธุรกิจที่บริษัทกำหนด จะประกอบด้วย ต้นทุนในการสร้างคุณค่าสินค้า/บริการ ต้นทุนในการรักษา
ลูกค้า ต้นทุนด้านทรัพยากร ต้นทนุในการให้บริการ เป็นต้นซึ่งการคำนวนต้นทุนสามารถคำนวนได้จาก
กิกรรมต่างๆ ที่ระบุใน ทรัพยากรที่มี กิจกรรมหลักที่ทำและหุ้นส่วนหลัก โครงสร้างด้านต้นทุนหมาย
รวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่บริษัทกำหนด เช่น ต้นทุนในการ
สร้างคุณค่ำสินค้า/บริการต้นทุนในการรักษาลูกค้ำ, ต้นทุนด้านทรัพยากร, ต้นทุนในการให้บริการ เป็น
ต้น การคำนวณต้นทุนสามารถคำนวณได้ตาม Key Resource, Key Activities และ Key Partnership 
(ณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์, และสุทัศน์เกื ้อกังวาน , 2559)จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเนื่องจาก
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โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) ผู ้ประกอบการจำเป็นต้องทราบถึงต้นทุนของสินค้า  รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งคงที่และผันแปรของกิจการเพ่ือให้สามารถตั้งราคาและขายสินค้าได้กำไร และยังช่วย
ให้หาวิธีการต่างๆในการลดต้นทุนอีกด้วย 

 6.2 การวิเคราะห์ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี สามารถจำแนกได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

  1) อุปทานตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี 
  ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพและชลบุรีปัจจุบันความความต้องการฝั่งผู้ประกอบการ              
ก็ยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการบริการทางหน้าร้านมีการขยายสาขาในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้ครอบคลุมและสะดวกสบายต่อผู้ซื้อมากที่สุด แนวโน้มในอนาคตผู้ประกอบการก็จะต้องพัฒนา
ระบบขายทางออนไลน์ ให้มีความเสถียร ปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ หน้าร้าน
สาขาและพนักงาน จะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์การเพื่อการแข่งขันทางด้านราคา ลดต้นทุน
(ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 กันยายน 2563) (ธนะกาญจน์, 
21 กันยายน 2563) (สปัณ, 22 กันยายน 2563) (ทศพล,  22 กันยายน 2563) (ชัชมาลย์, 23 กันยายน 2563) 
(บุญเลิศ, 24 กันยายน 2563) (พีรพงศ์, 24 กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26 กันยายน 2563 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า อุปทานตลาดทองคำ เป็นความสามารถที่
จะซื ้อหรืออำนาจซื ้อหมายถึงความสามารถทางการเงินความต้องการในทางเศรษฐศาสตร์ต้อง
ประกอบด้วย 2 สิ่งดังกล่าวข้างต้นถ้ามีความปรารถนาอยากซ้ือแต่ไม่พร้อมด้วยอำนาจซื้อหรือไม่อยาก
ได้แต่สามารถจะซื้อได้ไม่ถือเป็นอุปสงค์อุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเป็น effective demand            
ซึ่งหมายถึงผู้ซื้อเต็มใจอยากจะซื้อและสามารถซื้อได้ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์หมายถึงตัวแปรหรือ
ปัจจัยต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อจำนวนสินค้าที่ผู ้บริโภคปรารถนาจะซื ้อ  (Quantity Demand) ปัจจัย
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อปริมาณซื้อมากน้อยไม่เท่ากัน จากทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือ SCM 
(Supply Chain Management) (Supply-Chain Council, Inc., 2003) 

  2) อุปสงค์ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า ตลาดทองคำในเขตกรุงเทพและชลบุรี
ปัจจุบัน ความต้องการฝั่งผู้บริโภคนั้นยังต้องการทั้งทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณในรูปแบบรูปธรรม
ที่สามารถจับต้องได้ยังเป็นการซื้อทองคำจากหน้าร้าน ผู้บริโภคต้องเดินทางมาจากที่อยู่อาศัย เสียเวลา 
และค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะมาซื้อทอง นำทองคำแท่งกลับไปเก็บรักษาที่บ้าน เสี่ยงต่อการสูญหายหรือ
อาชญากรรม ทองคำรูปพรรณ เพ่ือการสวมใส่ เป็นเครื่องประดับ เป็นค่านิยม แนวโน้มในอนาคต ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญมีความเห็นว่า ความต้องการซื้อทองคำทางฝั่งผู้บริโภคนั้นไม่เปลี่ยน แต่อำนาจซื้อและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะเปลี่ยนไป ทองคำรูปพรรณความต้องการซื้อจะลดลงด้วยสภาพเศรษฐกิจ
ทั ้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ราคาทองคำที ่ส ูงข ึ ้น ความอันตรายจากการสวมใส่                           
จะเปลี่ยนเป็นการซื้อทองคำแท่งเพื่อการลงทุนหรือเกร็งกำไร และจะเป็นการซื้อทองคำแท่งออนไลน์ 
เพ ื ่อความสะดวกสบายย ิ ่ งข ึ ้น  (ประก ิต , 7 ก ันยายน 2563) (ทรงพล , 10 ก ันยายน 2563)                  
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(พรช ัย , 15 ก ันยายน 2563) (ธนะกาญจน์ , 21 ก ันยายน 2563) (สปัณ , 22 กันยายน 2563)                  
(ทศพล ,  22 กันยายน 2563) (ช ัชมาลย์ , 23 ก ันยายน 2563) (บุญเล ิศ , 24 กันยายน 2563)              
(พีรพงศ์, 24 กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26 กันยายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า อุปสงค์ตลาดทองคำเป็นความเต็มใจที่จะ
เสนอขายหรือให้บริการ (willingness) กล่าวคือ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ที่ตลาดกำหนดมาให้ ผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการมีความยินดีหรือเต็มใจที่จะเสนอขายสินค้าหรือให้บริการตามความต้องการซื้อของ
ผู้บริโภคความสามารถในการจัดหามาเสนอขายหรือให้บริการ (ability to sell) กล่าวคือ ผู้ผลิต               
หรือผู้ประกอบการจะต้องจัดหาให้มีสินค้าหรือบริการอย่างเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการซื้อ
ของผู้บริโภค ณ ระดับราคาของตลาดในขณะนั้นๆ (สามารถเสนอขายหรือให้บริการได้) เมื่อกล่าวถึง
คำว่า อุปทาน จะเป็นการมองทางด้านของผู้ผลิตซึ่งตรงข้ามกับอุปสงค์ที่เป็นการมองทางด้านของ
ผู้บริโภค ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ความสัมพันธ์ของราคาสินค้าที่มีต่ออุปทานของสินค้านั้นจะเป็นไป
ตามกฎของอุปทาน (Law of Supply) จากทฤษฎีอุปสงค ์(นราทิพย์ชุติวงศ,์2553: 36) 

  3) ดุลยภาพตลาดทองคำในเขตกรุงเทพมหานครและชลบุรี 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พบว่า ด้านราคา ปัจจุบันราคาทองคำหน้า
เหมืองต่างกับราคาทองคำในตลาดโลกส่วนต่างกำไรประมาณ700เหรียญต่อออนซ์ ราคาทองคำสูงสุด
ภายในประเทศระหว่างปี2563และ2562 ต่างกันถึง8100บาท มองว่าราคาสูงกว่าดุลยภาพ และ
แนวโน้มในอนาคต ราคาทองคำจะมีการปรับพักฐานเพื่อดึงดูดความต้องการซื้อในระยะสั้น อย่างไรก็
ตามด้วยปัจจัยจากเศรษฐกิจโลก ปัจจัยเงินเฟ้อ จะส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นตามเงินที่เฟ้อในระยะ
ยาวด้านความต้องการซื้อ-ขายของผู้บริโภค ความต้องการขายทองคำของลูกค้ามีมากกว่าความ
ต้องการซื้อจากปัจจัยด้านราคาข้างต้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็ลดลงจากราคาที่สูงขึ้น และด้าน
รายได้จากเศรษฐกิจของประเทศไทย สืบเนื่องจากราคาทองคำและสภาพเศรษฐกิจ คือ ถ้าราคาทอง
ถูกลง แต่สภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน ภายในประเทศยังไม่ดีขึ้น ความต้องการซื้อทองคำของผู้บริโภค
เพื่อสวมใส่ จะยังน้อย เปลี่ยนลงทุนแทน ด้านความต้องการซื้อ-ขายของผู้ประกอบการค้าทองคำจาก
ความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลง ทำให้ทางผู้ประกอบการ ซื้อทองคำใหม่ สั่งทำทองคำใหม่ 
สต็อกทองคำใหม่ น้อยลง เช่นกัน  แต่ความต้องการของผู้ประกอบการต้องการขายเพราะต้องมีกำไร 
เพื่อดำเนินกิจการต่อไปอย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังมีความมั่นใจว่าทองคำยังคงเป็นสินค้าที่คน
ผู้บริโภคทองคำในประเทศไทยยังมีความต้องการบริโภคทองคำ เมื่อราคาถูกลง สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมดีข้ึน ก็จะมีแรงซื้อกลับมา ถึงแม้จะมากเท่าในอดีตก็ตาม (ประกิต, 7 กันยายน 2563) (ทรงพล
, 10 กันยายน 2563) (พรชัย, 15 กันยายน 2563) (ธนะกาญจน์, 21 กันยายน 2563) (สปัณ, 22
กันยายน 2563) (ทศพล,  22กันยายน 2563) (ชัชมาลย์, 23 กันยายน 2563) (บุญเลิศ, 24กันยายน 
2563) (พีรพงศ์, 24กันยายน 2563) (ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ 26กันยายน 2563) 
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  จากข้อมูลข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ดุลยภาพตลาดทองคำ ซึ่งดุลยภาพตลาด 
(Market Equilibrium) ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กลไกราคา (Price Mechanism) เป็นสิ่ง
สำคัญในการควบคุมอุปสงค์และอุปทานในตลาดให้เกิดความสมดุล ถ้าอุปสงค์และอุปทานไม่เท่ากันจะ
มีการปรับตัวจนกระทั่งเกิดสมดุลหรืออุปสงค์เท่ากับอุปทาน ดุลยภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงตราบเท่าที่
ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานไม่เปลี่ยนแปลง ราคาสินค้า ณ จุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานเรียกว่า 
“ราคาดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium Price)” ปริมาณสินค้า ณ จุดนั้นเรียกว่า “ปริมาณดุลย
ภาพตลาด (Market Equilibrium Quantity)” และเรียกจุดดังกล่าวว่า “ดุลยภาพตลาด (Market 
Equilibrium)” จากทฤษฎ ีการบร ิหารห ่วงโซ ่อ ุปทาน  (Supply Chain Management: SCM) 
(Mentzer et al., 2001) 

7 สรุปผล 

 จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานตลาดทองคำกรุงเทพมหานครและชลบุรีโดยอาศัยหลักแนวคิด
จาก Business Model Canvas ทั้ง 9 องค์ประกอบ ซึ่งอิงจากหลักแนวความคิดของอุปสงค์ของตลาด
ทองคำ อุปทานของตลาดทองคำ และดุลยภาพของตลาดทองคำ สามารถนำมาสรุปผลได้ดังนี้ 

  1) ประโยชน์ที่เป็นคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่การขายทองคำจากคุณค่า
ของสินค้าในที่นี้ก็คือทองคำในลักษณะต่างๆ เช่น ทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณนั้น ด้วยความที่
ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง เมื่อนำมาสวมใส่ก็จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้สวมใส่ เป็น
ภาพลักษณ์ ค่านิยมที่อยู่คู ่คนไทยมาอย่างยาวนานและคุณค่าจากงานบริการ ไม่ว่าจะเป็นความ
สะดวกสบายในซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนทองคำเป็นเงินสด ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าในอดีต 
โดยจากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาคุณค่าของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการค้าทองคำใน
แต่ละแห่งมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเองเพ่ือกระตุ้นอุปสงค์ของตลาดทองคำให้สูงขึ้น เมื่อ
อุปสงค์ของตลาดทองคำสูงขึ้น อุปทานของผู้ประกอบการค้าทองคำมากขึ้นตามไปด้วย เป็นไปตาม
แนวคิดของหลักอุปสงค์และอุปทานในตลาด  

  2) รายได้จากการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่การขายทองคำจากการที่ผู ้วิจัยได้ข้อมูล
สำคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วนั้น แสดงให้เห็นถึงรายได้จากการดำเนินงานในด้านต่างๆของธุรกิจ
การค้าทองคำ ทั้งนี้แล้วรายได้จะสูงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของตลาดทองคำ โดยมีปัจจัยจาก ความ
ต้องการซื้อประกอบกับอำนาจในการซื้อ ซึ่งในปัจจุบัน ความต้องการซื้อทองคำของผู้บริโภคยังมีความ
ต้องการซื้อทองคำ แต่อำนาจซื้อของผู้บริโภคนั้นลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-
19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและการจ้างงานรวมไปถึงราคาดุลยภาพในตลาดทองคำใน
ปัจจุบัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำจากสมาคมผู้ค้าทองคำ ยังมองว่าสูงกว่าราคาดุลยภาพของ
ตลาดทองคำ ส่งผลให้ ผู้บริโภคชะลอการซื้อทองคำ  
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  3) พันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่การขายทองคำ จากการร่วมมือกันระหว่างพันธมิตร
ในธุรกิจ ในห่วงโซ่การขายทองคำช่วยให้การดำเนินกิจการสะดวกสบาย เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
ผลักดันให้เกิดอุปทานตลาดที่ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับกับอัตราของอุปสงค์ท่ีเกิดข้ึน 

  4) ภารกิจที่ต้องทำในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำ ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า
กิจกรรมต่างๆในการดำเนินธุรกิจมีผลต่ออุปสงค์ของตลาดทองคำ กล่าวคือ ถ้าผู้ประกอบการค้า
ทองคำสามารถดำเนินภารกิจซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการประกอบกิจการได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  
ยอดขายกล่าวคืออุปทานของตลาดทองคำก็จะผันแปรไปตาม ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
นั่นเอง  

  5) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำจากการวิเคราะห์
ข้อมูลทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจการขายทองคำ ประกอบไปด้วย ทรัพยากรบุคลากร
ทรัพยากรงบประมาณทรัพยากรอุปกรณ์ทรัพยากรเทคโนโลยีทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ โดย
ทรัพยากรในแต่ละข้อนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่จะหมุนวงล้อของห่วงโซ่การขายทองคำของแต่ละ
ร้าน ถ้าตัวผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับทรัพยากรที่พร้อม สามารถใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถแล้ว จะทำให้คุณภาพของอุปทานในตลาดสามารถตอบสนองความ
ต้องการซื้อ หรืออุปสงค์ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  6) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาวิจัยทำให้ทราบว่าการกำหนดกลุ่มของ
เป้าหมายที ่ช ัดเจนจะช่วยทำให้การบริหารจัดการธุรกิจประสบความสำเร ็จ  โดยเมื ่อทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนั้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อยู่เหมาะสม เพ่ือ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ และสามารถสร้างให้เกิดดุลยภาพทางการตลาดใน
การดำเนินธุรกิจได้ 

  7) การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ยิ่งถ้าผู้ประกอบการค้าทองคำ 

  มีฐานข้อมูลที่มีความแม่นยำและมีคุณภาพแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาฐาน
ของลูกค้าเพราะเมื่อได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขายแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาก็คือการรักษาฐานของลูกค้า
เป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่าการหาลูกค้าใหม่ ซึ่งถ้าเราบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าไว้ได้ ก็จะนำไปสู่
การซื้อซ้ำและการบอกต่อ ดังนั้นต้องมีการวางแผนการดูแลหลังการขาย เช่น สิทธิประโยชน์ในการ
ประกันราคาในการนำทองเก่าของร้านเดิมมาขายที่ร้านเดิม และระบบสมาชิกที่มีการเก็บข้อมูลและ
สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป รวมไปถึงระบบตัวแทนการขายทอง คือ ผู้แนะนำจะ
ได้เปอร์เซ็นต์จากการแนะนำลูกค้ารายใหม่ เป็นการจูงใจให้มีโฆษณาบอกต่อเสมือนเป็นหุ้นส่วนของ
ร้านประกอบการ 
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  8) ช่องทางการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำเพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ 
ดังนั้นผู้ประกอบการค้าทองคำจะต้องเลือกช่องทางที่จะสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดย
วิเคราะห์จากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย คือช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้มากที่สุด จากการเข้ามาของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ช่องทางการสื่อสารผ่านทางออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น การใช้โฆษณา
ทางเฟสบุ๊คหรือทางยูทูป ในการเข้าถึงที่มากขึ้น การติดต่อสื่อสารผ่านทางไลน์หรือเพจทางเฟสบุ๊ค มี
ความสะดวกมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางมาที่หน้าร้าน ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น  

  9) ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่การขายทองคำ จากการศึกษาสิ่งที่มองข้าม
ไม่ได้คือ การคำนวณต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยต้นทุนสามารถแบ่งได้หลายประเภท ห่างแบ่งตาม
วัตถุประสงค์จะแบ่งได้สองประเภทคือ ทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ค้าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า
เช่าสถานที่ และทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น งบในการทำโฆษณา เมื่อผู้ประกอบการค้าทราบ
จำนวนต้นทุนในการดำเนินธุรกิจก็จะสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการ
วางแผนธุรกิจตามแบบแผน Business Model Canvas แต่ด้วยโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น ควรนำผลสรุปการดำเนินในแต่ละช่วงเวลามาติดตาม ตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม ่และนำไปสู่การปรับปรุงแผนธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 

  10 )ดุลยภาพตลาดทองคำในเขตกร ุงเทพมหานครและชลบุรี  ส ืบเน ื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ซึ่งกระจายไปทั่วโลกและส่งกระทบต่อการผลิต
ทองคำและการส่งมอบทองคำของผู้ผลิตในต่างประเทศ ทั้งเรื่อง การนำเข้าส่งออกทองคำระหว่าง
ประเทศ เรื่องการลดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ และมาตรการการปิดประเทศของประเทศผู้ผลิต
บางที่ โดยผู้ผลิตทองในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทำให้ความต้องการขายทองคำของลูกค้ามีมากกว่า
ความต้องการซื้อจากปัจจัยด้านราคาข้างต้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคก็ลดลงจากราคาที่สูงขึ้น  
และด้านรายได้จากเศรษฐกิจของประเทศไทย สืบเนื่องจากราคาทองคำและสภาพเศรษฐกิจ คือ ถ้า
ราคาทองถูกลง แต่สภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน ภายในประเทศยังไม่ดีขึ ้น โดยนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครและชลบุรีนิยมซื้อทองคำแท่งเพ่ือเก็งกำไร เพราะราคาผันผวนและสามารถทำกำไรได้
หลายรอบ และไม่นิยมซื้อทองรูปพรรณเพื่อเก็บสะสมเหมือนในอดีต ลักษณะการลงทุนเป็นการซื้อ
และขายทำกำไรหมุนเวียน ทำให้ปริมาณซื้อขายใหญ่ข้ึน และมีปริมาณทองคำเหลือในประเทศน้อยลง 

8 ข้อเสนอแนะ 

 1) ด้านการกำหนดคุณค่า ผู้ประกอบการค้าทองคำในแต่ละแห่งควรมีการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะเป็นของตนเองเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ของตลาดทองคำให้สูงขึ้น เมื่ออุปสงค์ของตลาดทองคำสงูขึ้น 
อุปทานของผู้ประกอบการค้าทองคำมากขึ ้นตามไปด้วย เป็นไปตามแนวคิดของหลักอุปสงค์และ
อุปทานในตลาด 
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 2) ด้านที่มาของรายได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและการจ้างงานรวมไปถึงราคาดุลยภาพในตลาดทองคำในปัจจุบัน  ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำจากสมาคมผู้ค้าทองคำ ยังมองว่าสูงกว่าราคาดุลยภาพของตลาดทองคำ 
ส่งผลให้ ผู้บริโภคชะลอการซื้อทองคำ ดังนั้นผู้ประกอบการค้าทองคำ ควรมีการวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีส่งผลกระทอบต่อธุรกิจ 

 3) ด้านหุ้นส่วนการดำเนินภารกิจ ผู้ประกอบการค้าทองคำสร้างพันธมิตรในธุรกิจในห่วงโซ่
การขายทองคำจะทำให้การดำเนินกิจการสะดวกสบาย เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 4) ด้านภารกิจและกิจกรรมหลัก ผู้ประกอบการค้าทองคำควรดำเนินการตามภารกิจหลักคือ
การสร้างผลกำไรทางธุรกิจซึ ่งเป็นหน้าที ่หลักในการประกอบกิจการได้ตรงตามเป้าหมายที่
ผู้ประกอบการได้วางแผนเอาวางไว้ 

 5) ด้านทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ ผู้ประกอบการค้าทองคำควรหมั่นศึกษาหาความรู้ ประกอบ
กับทรัพยากรที่พร้อม สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถแล้ว จะทำให้คุณภาพของ
อุปทานในตลาดสามารถตอบสนองความต้องการซื้อ หรืออุปสงค์ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6) ด้านการกำหนดกลุ ่มเป้าหมาย ผู ้ประกอบการค้าทองคำควรมีการกำหนดกลุ ่มของ
เป้าหมายที ่ช ัดเจนจะช่วยทำให้การบริหารจัดการธุรกิจประสบความสำเร ็จ  โดยเมื ่อทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนั้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อยู่เหมาะสม 

 7) ด้านการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการค้าทองคำควรจัดทำระบบสมาชิกที่มี
การเก็บข้อมูลและสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป รวมไปถึงระบบตัวแทนการขายทอง 
คือ ผู้แนะนำจะได้เปอร์เซ็นต์จากการแนะนำลูกค้ารายใหม่ เป็นการจูงใจให้มีโฆษณาบอกต่อเสมือน
เป็นหุ้นส่วนของร้านประกอบการ 

 8) ด ้านการกำหนดช่องทางการให้บร ิการ  ปัจจ ุบ ันนี้  โลกได ้ก ้าวเข ้าส ู ่ย ุคด ิจ ิตอล                     
การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ง่าย และรวดเร็ว โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงคน
หลายคนให้พบเจอ สื่อสารกันอย่างง่ายดาย และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เรียกว่า Social Network ดังนั้นผู้ประกอบการค้าทองคำควรทำโฆษณาทางเฟสบุ๊คหรือทาง
ยูทูป ในการเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

 9) ด้านโครงสร้างต้นทุน ผู้ประกอบการค้าทองคำควรมีวางแผนการคำนวณต้นทุนในการ
ดำเนินธุรกิจ เพ่ือทำให้ทราบจำนวนต้นทุนในการดำเนินธุรกิจก็จะสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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Center ในการศึกษาพบว่า ธุรกิจถ่ายเอกสารมีสัดส่วนกำไรต่อรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 61.55% 
ในปี พ.ศ. 2560 ลดลงเหลือ 55.53% ในปี พ.ศ. 2561 และล่าสุดปี พ.ศ. 2562 มีกำไรสุทธิลดลงเหลือ 
46.30% 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือต้องการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ธุรกิจ
ถ่ายเอกสาร มีผลประกอบการที่ลดลง และกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหานั้น โดยผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด 
Product Mix (4Ps) และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) ในการวิเคราะห์
ด้านการตลาด เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มช่องทางและบริการใหม่ๆ ส่วนทางด้านบุคลากรนั้น 
วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy Theory) และทฤษฎี
ความยุติธรรม (Equity Theory) ของเจ สเตซี อดัมส์น เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงานให้แก่พนักงาน ส่วนการวิเคราะห์ทางการเงิน ผู้ศึกษาใช้ความรู้ด้านการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break 
Even Point) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์งบกำไร ขาดทุนและคำนวณหารายได้ขั้นต่ำที่ธุรกิจถ่ายเอกสาร พึง
ได้รับต่อวัน นอกจากนี้ยังใช้แนวคิด Five forces Model ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
เพื่อสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ใช้แนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Model) สำหรับ
วิเคราะห์แวดล้อมภายในองค์กร ทั้งนี้เพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์ SWOT และกำหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS 
Matrix ร่วมกับการใช้แมททริกซ์ความเจริญเติบโต-ส่วนครองตลาด BCG (BCG Matrix) เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับช่วงการเติบโตของธุรกิจ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135  หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจถ่ายเอกสาร ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องนั้น เกิดจากการปัญหาหลักของกิจการ จากปัญหาในเรื่องของสิ่งอื่นหรือบริการอื่นที่จะนำมาใช้
แทนการถ่ายเอกสารเนื่องจากนักศึกษามีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น สื่อการเรียนการสอนก็เริ่มกลายเป็น
ข้อมูลดิจิตอลอยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร หรือใน Thumb drive ซึ่งสามารถทำซ้ำและส่งต่อได้สะดวก
รวดเร็ว ด้านการให้การบริการ ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่บ้าง เช่น จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อการบริการลูกค้า เครื่องถ่ายเอกสารที่เก่าเกินไป สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีความแรงพอ ด้านต้นทุน
ของวัตถุดิบและอุปกรณ์เข้าเล่ม ควรจะหาแหล่งซื้อที่มีราคาถูกลง การบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบที่
สมบูรณ ์ทำให้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และไม่มีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 จากผลการศึกษาธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center สามารถจะสรุปแนวทางปรับปรุงกิจการ 
ออกเป็นแผนกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้ดังนี้ 

 แผนระยะสั้น 1 ปี จะทำเพื่อแก้ไขปัญหาสัดส่วนผลกำไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของธุรกิจถ่าย
เอกสาร โดยมุ่งจะเพิ่มยอดขายจากบริการที่มีในปัจจุบันให้มากขึ้น และควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยแผนงานที่จะทำคือ การเพ่ิมช่องทางการให้บริการ และการเพ่ิมบริการใหม่ๆ  

 แผนระยะกลาง 3 ปี จะทำเพ่ือลดความเสี่ยงจากนโยบายของวิทยาลัยในการให้เช่าพ้ืนที่ทำธุรกิจ 
ถ่ายเอกสารในลักษณะสัญญาเช่ารายปีต่อปีรวมทั้งเป็นการขยายธุรกิจถ่ายเอกสารให้มีความม่ันคงเติบโต
มากขึ้น แผนงานที่จัดทำคือการขยายสาขาออกไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือนอกสถานบันการศึกษาใน 
บริเวณสถานที ่ใกล้เคียง 

 แผนระยะยาว 5 ปี เป็นแผนที่นอกจากจะทำเพื่อขยายธุรกิจถ่ายเอกสารเพิ่มเติม ยังทำเพื่อลด
ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคตในการใช้สื่อดิจิตอลในการเรียนการสอนมากขึ้น 

 ดังนั ้นในระยะยาวกิจการควรขยายธุรกิจออกไปเพื ่อเตรียมรับการเปลี ่ยนแปลงของ โลก
เทคโนโลยี ธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจถ่ายเอกสารได้คือ ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Print 
Service) ซึ่งจะเป็นการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากข้อมูลดิจิตอล เช่น นามบัตร โปสด์การ์ด โปสต์เตอร์ โฟ
โต้บุ้ค เมนูอาหาร เป็นต้น 
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1. บทนำ 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ในโลกปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา ทำ
ให้ภาคธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวโดยการนำกลยุทธ์ขององค์กรหรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพ่ือ
นำมาใช้ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค
ให้ทันต่อการเข้ามาของยุคดิจิทัล ซึ่งธุรกิจถ่ายเอกสารนั้นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพราะว่าการเข้ามาของยุคดิจิทัล (Digital Innovation) จะทำให้ธุรกิจถ่าย
เอกสารทั้งด้านสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งธุรกิจถ่ายเอกสาร
เดิมที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก็อาจจะต้องถูกลด
บทบาทหรือออกจากตลาดไปด้วยศักยภาพของนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจถ่ายเอกสารต้องมีการตระหนักถึงและมีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองให้ทันกับธุรกิจรายใหม่ที่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเดิมที่เจ้าของธุรกิจทำ
อยู่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า  

 ถึงแม้ว่าธุรกิจถ่ายเอกสารอาจไม่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาได้ด้วยการเข้ามาแข่งขันกับผู้
เล่นรายใหม่หรือผู้เล่นรายเดิมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันได้นั้น องค์กรธุรกิจถ่าย
เอกสารก็จะต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทัน
ต่อสภาพแวดล้อมก็อาจจะถูกลดบทบาทลงไปกับการมาของผู ้เล่นรายใหม่หรือผู ้เล่นรายเดิมที ่มี
ประสิทธิภาพมากกว่า 

 การดำเนินธุรกิจถ่ายเอกสารในอดีต เป็นธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่านักเรียน 
และนักศึกษาส่วนใหญ่จะนำตำราเรียนมาถ่ายเอกสารมากกว่าการซื้อหนังสือ ด้วยราคาหนังสือแต่ละเล่ม
มีราคาที่สูง และนักเรียนก็อาจจะเลือกถ่ายเอกสารเฉพาะบางบทเรียนที่สนใจศึกษาเท่านั้น และธุรกิจถ่าย
เอกสารยังเป็นธุรกิจส่วนตัวที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพและธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องมีการถ่ายเอกสารเพื่อ
การทำธุรกรรมอีกด้วย 

 แต่ในปัจจุบันนี้การดำเนินธุรกิจถ่ายเอกสาร อาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเท่ากับยุคในอดีต 
เพราะปัจจุบันนี้เป็นยุคสังคมดิจิทัล การลงทุนในธุรกิจถ่ายเอกสารก็ต้องมีการตลาดแบบดิจิทัลผสมด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของคนที่เปลี่ยนไป การมาของเทคโนโลยีใหม่ๆก็อาจ
หมายถึงการหายไปของธุรกิจอีกหลายอย่างเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือธุรกิจถ่ายเอกสารที่คนยุคนี้มองว่าไม่
จำเป็นเพราะการมีคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์ก็สามารถถ่ายเอกสารได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ผู้
ศึกษามองว่าโอกาสของธุรกิจถ่ายเอกสารยังพอมีอยู่เพียงแต่ผู ้ประกอบการต้องรู้จักการทำธุรกิจให้
ถูกต้องถูกจังหวะเท่านั้น  
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 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงทำการศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผล
ประกอบการของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและผู้
ที่มีความสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจการให้บริการถ่ายเอกสารให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นช่องทางในการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม นอกจากนี้ยังจะ
นำมาซึ่งแนวทางในการเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีคุณภาพและช่วยขยาย
องค์ความรู้ด้านการบริการที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคดิ จิทัล (Digital 
Disruptive) รวมทั้งผลกระทบจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 

 ภาพรวมของปัญหาของธุรกิจถ่ายเอกสาร 

 ในปัจจุบันนี้ธุรกิจถ่ายเอกสารมีแนวโน้มลดจำนวนลงเรื่อยๆจากการทยอยปิดกิจการโดยดูได้
จากแผนภูมิที่แสดงจำนวนสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจถ่ายเอกสารในประเทศไทย ในช่วง 8 ปีที่
ผ่านมา แสดงดังนี้ 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) 

 การสัมภาษณ์ร้านถ่ายเอกสารในจังหวัดระยองเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย 

 ผู้ทำวิจัยได้ไปสัมภาษณ์ร้านถ่ายเอกสารในจังหวัดระยองถึงปัญหาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ 
“โลกาภิวัตน์” และ “ดิจิทัล ดิสรัปชั่น” มีผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจถ่ายเอกสารอย่างไร  

 จากข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ ผู้ทำวิจัยพอจะสรุปปัญหาของธุรกิจถ่ายเอกสารในปัจจุบัน 
ได้ดังนี ้ 

  1. ปัญหาจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนรูปแบบการปริ้นงานโดยมีการปริ้นงานผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียมากขึ้น ทางธุรกิจถ่ายเอกสารจึงต้องมีการปรับตัวโดยการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแรงสูงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน  
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  2. ปัญหาจากการรณรงค์ลดการใช้กระดาษในการทำซ้ำของงานเอกสาร มีมากถึง 
50% จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจถ่ายเอกสารเป็นอย่างมาก 

 จากปัญหาดังกล่าวที่สรุปมาข้างต้นของธุรกิจถ่ายเอกสารในจังหวัดระยองซึ่งได้รับผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล ดิสรัปชั่น ซึ่งมีปัญหาคล้ายคลึงกับธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy 
Center ที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ จึงสรุปได้ว่าปัญหาจากธุรกิจถ่ายเอกสารในปัจจุบันนี้  ทั้งธุรกิจ
ถ่ายเอกสารในสถาบันการศึกษา หรือธุรกิจถ่ายเอกสารนอกสถาบันการศึกษาก็ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดิสรัปชั่นเช่นเดียวกัน ผู้ศึกษาจึงเห็นความสำคัญของปัญหาและ
ต้องการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้ทำการค้นหาข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาทั้งภายในและภายนอกของ
ธุรกิจร้านถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ต่อไป 

 ปัญหา และความสำคัญของปัญหาของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center 

 ปัญหาหล ักท ี ่ธ ุรก ิจถ ่ายเอกสาร  Ying Copy Center พบอย ู ่ ในป ัจจ ุบ ันค ือ การท ี ่มี
ความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จากสัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายรับที่ปรับตัว
ลดลงในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา ดังแสดงในรายงานงบกำไรขาดทุนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ งบกำไรขาดทุน ปี 2563 คิดตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2563 
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 จากผลประกอบการ 4 ปีย้อนหลังดังแสดงในตารางด้านบน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจถ่ายเอกสาร 
Ying Copy Center มีสัดส่วนกำไรต่อรายรับลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 61.55% ปีในพ.ศ.2560 หรือ 
36.03% ในปีล่าสุด และการบังคับใช้นโยบายของวิทยาลัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้
ปริมาณการถ่ายเอกสารลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  

 ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้หากไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ทั้งด้านรายรับและผลกำไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ขาดทุนและต้องเลิกกิจการไปในที่สุด 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจถ่ายเอกสารมีผลประกอบการที่ลดลง 
2) เพ่ือกำหนดกลยุทธ์แก้ไขและปรับปรุงผลประกอบการให้ธุรกิจถ่ายเอกสาร 
3) ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางการในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจถ่าย

เอกสารรายอ่ืนๆ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ระยะสั้น ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center มีรายได้และผลกำไรมากข้ึน 
 2) ระยะกลาง ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center สามารถปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดได้ 
 3) ระยะยาว ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำมาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ทราบถึงลักษณะปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้
ได้มาซึ ่งผลประกอบการของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ที ่ด ีข ึ ้น โดยประกอบด้วย
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Five forces Model) เป็นแนวทางที่ใช้สำหรับวิเคราห์
สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร แนวคิดนี้ถูก
นำเสนอโดย Michael E. Porter, กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Model) จะเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยภายใน 7 ประการขององค์กร ที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
7S คือ Struc-ture, Systems, Style, Staff, Skills, Strategy, และ Shared Values, การวิเคราะห์ 
SWOT เป็นหนึ่งในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากองค์กรแต่ละ
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องค์กรจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน SWOT ย่อมากจาก Strength, 
Weakness, Opportunity และ Threat, กำหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix เป็นแนวคิดท่ีนำมาใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง
กับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค , ทฤษฎีลำดับขั้นความ
ต้องการมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy Theory) โดยแบ่งเป็น 5 ขั้น แนวคิดสำหรับทฤษฏีนี้
คือความต้องการในระดับขั้นแรกๆ จะต้องได้รับการตอบสนองก่อน มนุษย์จึงจะมองหาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในระดับถัดไป หากมนุษย์ยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับต่ำก่อน มนุษย์
ก็จะไม่สามารถก้าวสู่ความต้องการในลำดับสูงขึ้นไปได้, ทฤษฎีความยุติธรรมของ เจ สเตซี อดัมส์น (J. 
Stacy Adams) เป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อพื้นฐานว่าคนเราจะมีแรงจูงใจในการทำงาน ถ้ารับรู้ว่าองค์กร
ให้การดูแลอย่างยุติธรรม โดยคนเราจะมีการเปรียบเทียบสัดส่วนการกระทำของตนและรางวัลที่ไดร้ับ
กับผู้อื่นที่ทำงานเช่นเดียวกัน หากรับรู้ว่ายุติธรรมก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้ารับรู้ว่าอยุติธรรม ก็จะ
กลายเป็นแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมเพ่ือแก้ไข หรือสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นพฤติกรรมที่
ส่งผลทางลบต่อบริษัทได้, ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Be-havior Theory) คือการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคจะทำให้ทราบถึงเหตุจูงใจที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เหตุจูงใจ
นั้นเริ่มต้นจากการมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นทำให้เกิดเป็นความต้องการผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด ซึ่ง
ความรู้สึกนึกคิดนี้มักจะได้รับอิทธิพลมาจากคุณลักษณะและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อและนำไปสู่
การตอบสนองหรือตัดสินใจซื้อนั่นเอง , แมททริกซ์ความเจริญเติบโต-ส่วนครองตลาด BCG (BCG 
Matrix) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจด้านการจัดสรรทรัพยากร โดยพิจารณาจากส่วนครองตลาด
เปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
จัดสรรทรัพยากรของบริษัทไปสู่หน่วยธุรกิจที่มีฐานะแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้กับบริษัท แบ่งธุรกิจ
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Stars (ดาวรุ่ง) เป็นธุรกิจที่กิจการมีการเจริญเติบโตของตลาดเปรียบเทียบ
สูง มีกำไรสูง ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายสูงด้วย, Cash Cows (แม่วัว) เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง
แต่อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ำ ได้กำไรสูง และมีเงินสดเหลืออยู่มาก , Problem Children 
(เด็กมีปัญหา) เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงแต่มีส่วนครองตลาดเปรียบเทียบต่ำ, Dogs (สุนัข) 
เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดต่ำและอัตราการเจริญเติบโตต่ำ , การศึกษาปัญหาและกำหนดกล
ยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ผู้วิจัยจึงมีความสนใจตัวแบบ
ของ นารีรัตน์ อินทนนท์ และอิสราวดี ทองอินทร์ (2550: 2-3) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการธุรกิจถ่ายเอกสารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ พบว่า หลังจากมีการนำกลยุทธ์มาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลประกอบการของธุรกิจถ่าย
เอกสารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำให้เกิดความสะดวกของ
ผู้มาใช้บริการถ่ายเอกสารที่เพิ่มขึ้น เพราะอยู่ในสถานที่ใกล้สถานศึกษาและสะดวกต่อการเดินทาง มี
การถ่ายเอกสารครบสมบูรณ์ตามต้องการ และมีการเปิดให้บริการสม่ำเสมอ ตรงเวลา มีการให้บริการ
ถ่ายเอกสารที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และมีการรักษาเอกสารต้นฉบับให้เรียบร้อยสมบูรณ์ และมีอุปกรณ์
การถ่ายเอกสารที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง มีผู้ให้บริการที่มีอัธยาศัยไมตรี มีการถ่ายเอกสารได้สวยงาม
ชัดเจนเหมือนต้นฉบับ มีความสะอาด สงบ ปลอดภัย และมีการใช้กระดาษดีมีคุณภาพ 
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3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

 วิธีการศึกษาและยืนยันปัญหา จะใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง โดยข้อมูลแรกจะมาจากข้อมูลปฐม
ภูมิจากการออกไปสัมภาษณ์ปัญหาของร้านถ่ายเอกสารในจังหวังระยอง จำนวน 3 ร้าน การเก็บข้อมูล
จากผู้ใช้บริการโดยตรง จำนวน 100 คน และจากการวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying  
Copy Center ของเจ้าของกิจการเอง แหล่งข้อมูลที่ 2 จะมาจากข้อมูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารทางการเงิน และเอกสารข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากการศึกษาวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และจากปัญหาของร้านถ่ายเอกสาร Ying 
Copy Center ผู้ศึกษาสามารถเขียนกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ซึ่งมีปัญหาหลักของธุรกิจ
ในเรื่องความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปปัญหาของ
ทางธุรกิจ รวมทั้งจัดระดับความสำคัญ และความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้ 
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ปัญหาที่พบ ความสำคญัและ 
ผลกระทบของ 

ปัญหา 

แนวทางแก้ไข ความเร่งด่วน 

ความสามารถในการทำกำไร
ลดลง 

มาก ปรับโครงสร้างต้นทุน และการจัดการ
ให้มีความสามารถในการแข่งขันมาก
ขึ้น เพื่อเพิ่มผลกำไร 

มาก 

สภาพการแข่งขันจากธรุกิจ
ถ่ายเอกสารภายนอก
วิทยาลัย 

มาก เพิ่มบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า และช่องทางการติดตอ่ให้
มากขึ้น 

มาก 

การจัดทำบัญชียังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

มาก จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบโดยเริ่ม
จากการทำบัญชีประจำวันให้ถูกตอ้ง
ครบถ้วน 

มาก 

ความไม่แน่นอนในนโยบาย
ของทางวิทยาลัยในการ
ดำเนินธุรกิจถ่ายเอกสาร 

มาก ขยายกิจการออกไปยังวิทยาลัยอื่น
เพื่อกระจายความเสี่ยง หรือขยาย
กิจการนอกสถานศึกษา 

ปานกลาง 

 จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบและความเร่งด่วนของปัญหาจากตารางด้านบน ร่วมกับ
ประเมินแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก ผู้ศึกษาได้ตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ โดยแบ่งกลยุทธ์เป็น 
3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 

 กลยุทธ์ระยะสั้น 

 เป็นกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนมากและได้คะแนนจากการประเมินแบบถ่วง
น้ำหนักสูง จุดประสงค์เพ่ือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center โดย
มุ่งบรรลุในระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี มีการลงทุนไม่มาก เพื่อช่วยทำให้กิจการมีความสามรถในการทำกำไร
ได้เพ่ิมมากข้ึน กลยุทธ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 

  1) เพ่ิมบริการ และช่องทางใหม่ๆ ในการให้บริการของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy 
Center 

  • เพิ่มบริการส่งเอกสารในพื้นที่ภายในเขตวิทยาลัย เฉพาะลูกค้าประจำหรือลูกค้าที่
ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 200 บาท ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ในวิทยาลัย และนักศีกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นสูง (ปวส.) การเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ จะทำให้ลูกค้า
ใช้บริการของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center มากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปยังร้านถ่าย
เอกสารด้วยตนเองบริการนี้เป็นสิ่งที่ทางร้านสามารถทำได้ทันทีเพราะไม่ต้องมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติม 
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เพียงแต่ต้องจัดแผนจัดการเวลาของลูกจ้างให้เหมาะสม โดยอาจจะหลีกเลี ่ยงกา รส่งเอกสารใน
ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหน้าร้านมาก เช่น ในช่วงตอนเช้าก่อนเข้าเรียน และตอนพักเที่ยง 

  • เพ่ิมบริการเข้าเล่มสันกาวและเคลือบบัตร โดยจากผลของแบบสอบถาม สองบริการ
นี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการในธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center อยากให้ทางธุรกิจมีเพ่ิมข้ึนมากที่สุด 

  • ขยายช่องทางติดต่อโดยให้บริการทางโทรศัพท์และอีเมลล์ ซ ึ ่งจากผลของ
แบบสอบถามช่องทางทางโทรศัพท์นี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าส่วนมากมีความต้องการให้ร้านถ่ายเอกสารเพ่ิมเติม
ในช่องทางการให้บริการมากที่สุด การเพิ่มช่องทางติดต่อจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลู กค้าใน
การใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ความพึงพอใจของลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้
บริการซ้ำ หรือบอกต่อให้กับลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึนได้ ส่วนทาง Social Network จะ
เป็นประโยชน์สำหรับร้านในแง่ของการประชาสัมพันธ์ และทำให้นักศึกษารู้จักธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying 
Copy Center มากขึ้น เพราะปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ Social Net-work หลายๆ อย่าง เช่น 
เฟสบุ๊ค หรือไลน์อยู่แล้ว การที่ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center สามารถเข้าไปอยู่ในเน็ตเวิร์ค
เดียวกันกับนักศึกษา ก็จะเป็นผลดีในการประชาสัมพันธ์ร้านมากขึ้น 

  ผลคาดหวังจากการเพิ่มช่องทาง และบริการใหม่ๆ คือจะทำให้กิจการมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้นจากบริการต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งจะทำให้กิจการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจะเป็นฐานลูกค้าอย่างน้ อยอีก 3 ปี
ระหว่างการศึกษาในวิทยาลัย 

  2) ใช้นโยบายเชิงรุกเจาะกลุ่มอาจารย์ในวิทยาลัย 

  ลักษณะการใช้บริการของอาจารย์ จะเป็นการถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เช่น หนังสือ ชีท บทเรียน หรือตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ซึ่งจะมีการถ่ายเอกสารซ้ำๆ กันในแต่ละเทอม 
และจะมกีารวนกลับมาถ่ายเอกสารอีกครั้งเมื่อขึ้นปีการศึกษาใหม่ การให้บริการในเชิงรุกจะทำโดยการ
เก็บข้อมูลถ่ายเอกสารของอาจารย์แต่ละท่านตามรายวิชา แล้วนำเสนอบริการให้อาจารย์แต่ละท่าน
ตามช่วงเวลาและรายวิชาที่ต้องสอนในอนาคต เพื่อที่จะจัดพิมพ์เอกสารที่มีการจัดเก็บไว้แล้ว โ ดยที่
อาจารย์ไม่ต้องนำเอกสารต้นฉบับมาถ่ายเอกสารอีกครั้ง บริการพิเศษนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความ
สะดวกให้กับอาจารย์ ยังเป็นการดึงอาจารย์ให้กลับมาใช้บริการของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy 
Center ในภาคการศึกษาถัดๆ ไป เพราะเอกสารการเรียนการสอน ทางธุรกิจมีการจัดเก็บไว้ให้
อาจารย์หมดแล้วและถ้าอาจารย์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเอกสารบางส่วน หรือมีเอกสารเพิ่มเติม ก็
เพียงแต่จัดการถ่ายเอกสารส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเท่านั้น 
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  ในทางเทคนิคเครื ่องถ่ายเอกสารของทางธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center 
สามารถจะเก็บไฟล์เอกสารไว้ใน Hard disk ภายในเครื่องถ่ายเอกสาร หรือคัดลอกไฟล์เอกสารออกมา
ยัง Hard disk ภายนอกเครื่องก็สามารถทำได้ และยังสามารถนำไฟล์เอกสารกลับมาพิมพ์ใหม่ได้โดยที่
ไม่ต้องนำไฟล์เอกสารต้นฉบับกลับมาถ่ายเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้ประหยัดเวลาของการที่ต้องนำไฟล์
เอกสารต้นฉบับหลายร้อยหน้ามาถ่ายเอกสารใหม่ รวมทั้งความคมชัดของเอกสารจะเหมือนเดิมในทุก
ครั้งที่มีการพิมพ์ซ้ำ 

  การเสนอบริการนี้สามารถจะทำได้เลยในปัจจุบันโดยมีการลงทุนเพ่ิมเพียงเล็กน้อยใน
ส่วนของ Hard disk ภายนอกที่ใช้จัดเก็บ แต่สิ่งที่จะทำให้บริการนี้ประสบความสำเร็จคือความสัมพันธ์
ที่ดีกับอาจารย์ในวิทยาลัย ที่จะทำให้ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ไปร่วมวางแผนล่วงหน้า
กับอาจารย์ เพ่ือที่จะได้เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสอนในภาคการศึกษาถัดๆ ไปได้ 

  ผลคาดหวังจากการใช้นโยบายเชิงรุกกับอาจารย์ คือจะทำให้กิจการมีงานถ่ายเอกสาร
แน่นอนในทุกๆ ปีการศึกษาจากอาจารย์ในวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยในการ
ประกันความเสี่ยงของรายได้ในกิจการได้ส่วนหนึ่งด้วย เพราะนักศึกษาที่เป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกปี เนื่องจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของกิจการจบการศึกษาออกไป และมี
กลุ่มนกัศึกษาเข้าใหม่ที่กิจการต้องพยายามดึงมาเป็นลูกค้าให้ได้ เป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

  3) จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีต้นทุนอย่างเป็นระบบ  

  ปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งของธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center คือการจัดเก็บ
ข้อมูลทางการเงินอย่างไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถทราบรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายของผล
การดำเนินงานในธุรกิจได้ ซึ่งในอดีตปัญหานี้อาจจะยังไม่ค่อยส่งผลต่อธุรกิจเนื่องจากกิจการมีกำไรใน
สัดส่วนที่สูง แต่ปัจจุบันสัดส่วนกำไรของธุรกิจเริ่มลดลงเรื่อยๆ การควบคุมและจัดการทางการเงิน
อย่างรัดกุมอย่างเป็นระบบ จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

  ในการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และต้นทุนให้เป็นระบบของทางธุรกิจถ่ายเอกสาร 
Ying Copy Center ควรจะเริ่มจากการทำบัญชีรายวัน เพ่ือที่จะบันทึกรายการที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริง ไม่ได้ใช้การประมาณการเหมือนปัจจุบัน ซึ่งทางร้านควรจะจัดหาอุปกรณ์เก็บเงินสด (Point of 
Sales) มาใช้ในการรับและจ่ายเงินประจำวัน ซึ่งจะมีหลักฐานบันทึกการรับและจ่ายแต่ละครั้ง รวมทั้ง
สามารถใส่รหัสว่าเป็นบริการประเภทไหน และลูกค้ากลุ่มใดได้ ซึ ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจมีข้อมูลของ
รายรับ และกลุ่มลูกค้าได้ละเอียดขึ้น 
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ต้นทุนเครื่องเก็บเงินสดนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4,490 บาท (ยี่ห้อ CASIO รุ่น SE-G1) สำหรับเครื่องเก็บ
เงินสดขนาดเล็ก ที่มีจำนวนสินค้าและบริการไม่มาก ซึ่งกิจการสามารถสั่งพิมพ์รายงาน ณ สิ้ นวันเพ่ือ
นำไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ผลคาดหวังจากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ จะทำให้ธุรกิจถ่าย
เอกสาร Ying Copy Center ทราบสถานะทางการเงินของธุรกิจได้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ
สามารถวางแผนการตลาดได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งสามารถทราบถึงรายละเอียดต้นทุนในแต่ละ
บริการที่กิจการมีการให้บริการและควบคุมจัดการบริหารต้นทุนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

 กลยุทธ์ระยะกลาง 

 เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดการให้บรรลุภายในระยะเวลา 2-3 ปี เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่มีความ
เร่งด่วนน้อยลงไป รวมทั้งเป็นกลยุทธ์เพื่อลดความเสี ่ยงของธุรกิจในระยะใกล้  ที่อาจจะเกิดจาก
นโยบายในการบริการถ่ายเอกสารภายในวิทยาลัย ซึ่งกลยุทธ์ที่นำมาใช้คือ 

 1) การขยายสาขาไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือดำเนินธุรกิจนอกสถาบันการศึกษา 

 โดยเริ่มจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ
บริหารงานในเบื้องต้น สถาบันการศึกษาที่มีโอกาสที่ทางธุรกิจจะขยายสาขาออกไปมากที่สุดคือ 
โรงเรียนมัธยมตากสินมหาราช ซึ ่งเป็นโรงเรียนที ่มีขนาดใหญ่กว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง
บริหารธุรกิจ ข้อมูลจากการไปติดต่อสอบถามที่โรงเรียนมัธยมตากสินมหาราช ก็มีการเปิดให้ประมูล
เช่าพื้นที่สำหรับธุรกิจถ่ายเอกสารอยู่เป็นระยะ เนื่องจากมีเด็กนักเรียนจำนวนมากและมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ได้เข้ามาเปิดศูนย์ย่อยในโรงเรียนนี้ แต่เนื่องจากทางเจ้าของธุรกิจไม่ได้ไปดำเนินการติดต่อ
ไว้ตั้งแต่ต้นๆ จึงเสียโอกาสในการเข้าไปดำเนินธุรกิจภายในโรงเรียนแห่งนี้  และอัตราค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งนี้มีราคาสูงมาก จึงยังไม่สามารถจะเปิดธุรกิจถ่ายเอกสารได้ใน
เวลานี้ ดังนั้นจึงควรเร่งหาช่องทางการขยายสาขาไปยังสถานบันการศึกษาอื่นๆ ที่ยังไม่มีธุรกิจถ่าย
เอกสารเอกชนที่เข้ามาดำเนินกิจการต่อไป 

 จากข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบราคาสินค้าต่างๆ ที่ธุรกิจถ่ายเอกสารเปิดใหม่ควรจะมี 
เพ่ือที่จะเปิดสาขาเพ่ิมอีกหนึ่งแห่ง ธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center จะต้องมีเงินลงทุนประมาณ 
173,250 บาท ดังแสดงในตารางข้างล่าง ดังนี้ 
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ตัวอย่างเงินลงทุนสำหรับเริ่มธุรกิจร้านถ่ายเอกสารขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ้าใช้การประมาณรายได้ และผลตอบแทนเหมือนกับธุรกิจในปัจจุบันของธุรกิจถ่ายเอกสาร 
Ying Copy Center ที ่ว ิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ซึ ่งกำไรสุทธิอยู ่ที ่ประมาณปีละ 
100,000 – 225,000 บาท ตัวอย่างการลงทุนสาขาใหม่ธุรกิจก็จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 1-2 ปี ซึ่ง
ทางธุรกิจสามารถใช้แหล่งเงินทุนบางส่วนจากสินเช ื ่อธนาคาร ที ่ปัจจุบันมีการให้สินเชื ่อกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) 

 ในด้านการจัดการบุคคลากร เมื่อต้องการขยายสาขาเพิ่ม เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องมีคนที่
สามารถจะดูแลร้านเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ซึ่งต้องเป็นคนที่ต้องมีประสบการณ์กับธุรกิจถ่ายเอกสารมาก่อน 
แนวทางจัดการบุคลากรในการเพ่ิมสาขา จึงควรสนับสนุนให้ลูกจ้างปัจจุบันที่มีความรับผิดชอบ และมี
ผลการทำงานเป็นที่น่าไว้ว่างใจ ให้ดูแลธุรกิจในปัจจุบันแทนเจ้าของธุรกิจ เพื่อที่เจ้าของธุรกิจจะได้มี
เวลาไปจัดการธุรกิจถ่ายเอกสารแห่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ 



ศิรรัชต์  พ้นภัย 

 637 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จึงควรแต่งตั้งลูกจ้างคนปัจจุบันให้เป็นผู้จัดการร้านโดย
แทนที่จะจ่ายค่าแรงเป็นรายวันเหมือนในปัจจุบัน ก็ควรเปลี่ยนเป็นเงินเดือนที่แน่นอนรวมทั ้งมี
ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากผลประกอบการของร้าน ซึ่งจากทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
การที่ลูกจ้างได้รับการโปรโมทเป็นผู้จัดการร้าน มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น จะทำให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการในขั้นต่างๆ ได้มากขึ้น รวมทั้งความต้องการการยกย่องและภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-
esteem) จากการเป็นผู้จัดการร้าน 

 2) การมองวิธีใหม่ๆ ในการลดต้นทุนในการทำธุรกิจ 

 เมื ่อกิจการมีสาขามากขึ ้น การมองย้อนกลับไปยังเรื ่องของการจัดหาวัตถุดิบ จะเริ ่มมี
ความสำคัญมากขึ้น เพราะกิจการสามารถจะได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดมากขึ้นกลยุทธ์ที่
กิจการสามารถทำได้คือการจัดหาแหล่งผลิตกระดาษโดยตรง เพื่อสั่งทำการผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร
เอง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยที่ทางธุรกิจไม่ต้องเสียค่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์กระดาษที่มีขายใน
ท้องตลาด ซึ่งนอกจากจะจ้างโรงงานผลิตกระดาษเพ่ือนำไว้ใช้ในกิจการร้านถ่ายเอกสารของตัวเองแล้ว 
ธุรกิจสามารถมองหาร้านถ่ายเอกสารอื่นๆ ที่มีความต้องการกระดาษถ่ายเอกสารที่มีราคาถูกและมี
คุณภาพดี เพ่ือเป็นคนกลางในการจัดส่งและเป็นผู้รับจ้างผลิตและจำหน่ายกระดาษ (Supplier) ให้กับ
ร้านเหล่านั้นได้อีกด้วย 

 กลยุทธ์ระยะยาว 

 กลยุทธ์ระยะยาวเป็นกลยุทธ์ที่มีแผนจะทำให้บรรลุผลภายในรายะเวลา 3-5 ปี ซึ่งจะทำเพ่ือให้
ธุรกิจมีความยั่งยืน สามารถทำกำไรหรือขยายกิจการต่อไปได้ รวมทั้งทำเพื่อปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะมาในอนาคต เนื่องจากกลยุทธ์ระยะยาวจะมีตัวแปรมากระทบค่อนข้างมาก ทำ
ให้ไม่สามารถจะลงทุนในรายละเอียดได้มากนัก รวมทั้งต้องมีการปรับตัวกลยุทธ์เองให้สอดคล้องกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง กลยุทธ์บางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในอนาคตเพราะปัจจัยหรือสมมุติฐานที่ใช้มี
การเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ใช้ในแผนระยะยาวคือการมองหาธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถแตกธุรกิจออกไปจากธุรกิจ
ถ่ายเอกสารได ้

 ถ้ามองภาพใหญ่ของธุรกิจถ่ายเอกสาร การที่กิจการขึ้นอยู่กับธุรกิจเพียงประเภทเดียวคือธุรกิจ
ถ่ายเอกสารในวิทยาลัย จะทำให้กิจการมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งจากนโยบายของวิทยาลัยเองที่อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปให้บริการถ่ายเอกสารเอง หรือจากปัจจัยอื่นๆ เช่นปัจจัยทางเทคโนโลยีที่ทำให้สื่อ
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การเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอลมากขึ้น ดังนั้นกิจการจึงควรมองหาธุรกิจอี่นที่สามารถจะแตก
ออกไปจากธุรกิจร้านถ่ายเอกสารได้ 

 ธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่คล้ายกับธุรกิจถ่ายเอกสาร คือธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Print 
Ser-vice) ซึ่งเป็นบริการที่เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือผู้ซื้อสิ่งพิมพ์ ที่ต้องการงาน
พิมพ์จำนวนน้อย เร่งด่วน (Short run, on demand) เช่น แผ่นผับ โปสการ์ด งานพิมพ์เพื่อส่งมอบ
งานเฉพาะบุคคล (Personalized) เช่น การ์ดเชิญ และงานพิมพ์ต่อเนื ่องด้วยข้อมูลแปรเปลี ่ยน 
(Transaction & Vari-able Data) เช่น ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จในแบบฟอร์มต่างๆ การลงทุนขั้นต้น
สำหรับธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอล อาจจะมีต้นทุนเครื่องพิมพ์ที่สูงขึ้นกว่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเฉพาะถ้า
ต้องการงานพิมพ์สี ซึ่งเครื่องพิมพ์จะมีราคาสูงตั้งแต ่2-3 ล้านบาทข้ึนไปจนถึงหลักสิบล้านบาท 

 เนื่องจากเป็นแผนธุรกิจระยะยาว และเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติมค่อนข้างมากเจ้าของ
ธุรกิจควรจะเริ่มต้นจากการทำแผนธุรกิจ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ โดยในขั้นต้นอาจจะใช้
หลัก 4Ps เข้ามาเป็นแนวทางในการเตรียมแผนธุรกิจ เพื่อเป็นการกำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) ทำเลที่ตั้งและช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) ซึ่งการใช้หลัก 4Ps นี้จะต้องทำร่วมกับการศึกษาสำรวจเปรียบเทียบจำนวนลูกค้าที่คาด
ว่าจะเข้ามาใช้บริการ เพื่อช่วยในการวางแผนธุรกิจของกิจการว่าต้องมีลูกค้าจำนวนเท่าไร และควร
เจาะกลุ่มลูกค้าแบบไหน 

 เมื่อกำหนดลักษณะบริการได้แล้ว จากนั้นจึงเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินทั้งในส่วน
ประมาณการรายได้ รายจ่าย ผลกำไร ระยะเวลาคืนทุน แหล่งเงินทุน ซึ่งการวางแผนทางการเงิน
เหล่านี้จะทำให้เจ้าของกิจการทราบว่า ควรจะลงทุนหรือไม่ และอาจจะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์
ร่วมด้วย 
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4. สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาธุรกิจถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ภายในวิทยาลัย สามารถจะสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ 

 ธุรกิจถ่ายเอกสารในวิทยาลัยของร้าน Ying Copy Center เป็นธุรกิจขนาดเล็กมีรายได้หลักจาก
การถ่ายเอกสารให้กับนักศึกษาและอาจารย์ในวิทยาลัย โดยรายได้จะมีลักษณะเป็นฤดูกาล (Seasoning) 
ตามช่วงการเปิดปิดเทอมของนักศึกษาภายในวิทยาลัย 

 ปัญหาหลักของกิจการ คือการที่ความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาใน
เรื่องของสิ่งอื่นหรือบริการอื่นที่จะนำมาใช้แทนการถ่ายเอกสารเนื่องจากนักศึกษามีการใช้คอมพิวเตอร์
มากขึ้น สื่อการเรียนการสอนก็เริ่มกลายเป็นข้อมูลดิจิตอลอยู่ในไฟล์ หรือใน Thumb drive ซึ่งสามารถ
ทำซ้ำและส่งต่อได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งเจ้าของกิจการมองว่า ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนี้ อาจจะทำให้
นักศึกษาใช้บริการถ่ายเอกสารน้อยลง จากปัญหานี้จึงควรรีบหาช่องทางการตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ 
และเพ่ือความอยู่รอดของกิจการ 

 ด้านการให้การบริการ ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่บ้าง เช่น จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อการบริการลูกค้า เครื่องถ่ายเอกสารที่เก่าเกินไป สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่แรงพอเพราะใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของทางวิทยาลัยซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และการบริการอื่นๆ ที่ต้องมีเพิ่มเติม 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของกิจการอีกทางหนึ่ง 

 ด้านต้นทุนของวัตถุดิบและอุปกรณ์เข้าเล่ม ควรจะหาแหล่งซื้อที่ถูกหรือซื้อจำนวนที่เยอะขึ้น
เพ่ือให้ได้ราคาต่อหน่วยที่ถูกลง 

 การบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นกิจการที่เติบโตจากธุรกิจเจ้าของคน
เดียว ทำให้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการประเมินต้นทุนต่างๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่
เต็มที ่รวมทั้งไม่มีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 ปัญหาอีกส่วนที่ทางเจ้าของกิจการมองว่ามีความเสี่ยงคือ เรื่องความไม่แน่นอนว่าจะถูกยกเลิก
สัญญาและขอคืนพื้นที่ให้เช่า ซึ่งนโยบายใหม่ของทางวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาภายในวิทยาลัยต้องฝึก
ประกอบวิชาชีพภายในวิทยาลัยเอง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของนักศึกษาตามมาตราฐานกระทรวงการศึกษา ซึ่ง
ถ้าทางวิทยาลัยมีนโยบายเช่นนี้ ผู้ประกอบการอาจจะไม่สามารถทำกิจการต่อได้และต้องปิดกิจการไปใน
ที่สุด 
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 ข้อจำกัดของการศึกษา 

 เนื่องจากร้านถ่ายเอกสารแห่งนี้ไม่เคยมีการเก็บข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบมาก่อนทั้งใน
ส่วนของรายรับและรายจ่าย ส่งผลทำให้การวิเคราะห์เชิงลึกทำได้ยาก เพราะขาดข้อมูลในอดีตมา
สนับสนุน ตัวเลขทางการเงินบางส่วนจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์จากค่าประมาณ ซึ่งอาจทำให้เกิดความคาด
เคลื่อนได ้

 ข้อเสนอแนะของการศึกษา 

 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี
ระยองบริหารธุรกิจที่เข้ามาใช้บริการร้านถ่ายเอกสาร Ying Copy Center เพียงอย่างเดียว ข้อมูลที่ได้จึง
มีเพียงข้อมูลของลูกค้า (น.ศ.) ที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้บริการบางส่วนที่ใช้บริการของร้าน
ถ่ายเอกสารร้านอื่นนอกวิทยาลัย อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างออกไป ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้
การศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้
เปรียบเทียบและยืนยันผลการศึกษาในครั้งนี้ 

 และจากการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน อธิเช่น เจ้าหน้าที ่อาจารย์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจที่เข้ามาใช้บริการทาง
ร ้านถ่ายเอกสาร Ying Copy Center จึงอาจจะเกิดช ่องโหว ่ของการได ้ข ้อม ูลที ่ ไม ่ครบถ้วนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงควรเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ใช้บริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือนำมาใช้เปรียบเทียบและยืนยันผลการศึกษาในครั้งนี้ 

 จากการปรับปรุงร้านถ่ายเอกสาร Ying Copy Center ในแผนระยะสั้น ผลจากการปรับปรุง
อาจจะไม่เห็นผลมากเท่าไรนัก เพราะว่าธุรกิจถ่ายเอกสารนี้มีปัญหาเยอะ เพราะเป็นธุรกิจที่ถูกเทคโนโลยี 
ดิสครัปชั่นไปแล้ว และแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคตแผนการพัฒนาปรับปรุงกิจการอาจจะต้อง
เปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัฒน์ 

 สร้างเป็นโปรแกรมในการจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อเลือกกลยุทธ์ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
นั้นๆเพ่ือสนุบสนุนยอดขายให้เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



ศิรรัชต์  พ้นภัย 

 641 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

บรรณานุกรม 

กมล ชัยวัฒน์. ม.ป.ป. การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล. ดั๊บเบิ้ล เอ 
(1991) จำกัด, บริษัท (มหาชน). ม.ป.ป. ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก:  http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0474122010-05-
04TD104L02006.PDF 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัย. วิศวกรรมอุตสาหการ, ภาควิชา. 2 เมษายน 2553. 
SWOT [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kmitnbxmie8.com/index.php?lay=show& 
ac=article&id=53911 7222&Ntype=3 

เทพศักดิ์ บุณยรัตน์พันธุ์. ม.ป.ป. TOWS Matrix [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.damanage. 
com/index.php?lay=show&ac=article&id=538663926&Ntype=3 

ธุรกิจการค้า, กรม. ม.ป.ป. ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://library.dip 
 .go.th/multim5/edoc/14039.doc 

บางน้ำจืด, องค์การบริหารส่วนตำบล. ข้อมูลการดำเนินงาน. มีนาคม 2554. การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.๒๕๕๔ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www 
.bangnumjued.go.th/datacenter/doc_download/a_020311_162039.doc 

พันธวณิช จำกัด, บริษัท. กันยายน 2552. ตลาดกระดาษถ่ายเอกสาร (ตอนที่ 1) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http: / /www.pentavanij.com/xcart/ forum/showthread.php?t=29&goto=nextnew-
est&fb_source=message 

ภาวิณี เพชรสว่าง. (2553). พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior). 1000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 6. 
กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ์. 

รามคำแหง, มหาวิทยาลัย. สำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ. 1 สิงหาคม 2554. การตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php? 
topic=2703.0 

วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์. 2556. วิธีจัดทำแผนธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ต.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2550. กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ ่งที ่ตลาด                

( Mar- keting Strategies & Market Oriented Strategic Management) . 1 ,0 0 0  เ ล่ ม 
กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์ 

 



 
 642          การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

 

 
คุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 
 
 

สิริมา สวัสดิ์ล้น 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่อง “คุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด” โดยการศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test, One-way 
ANOVA และ ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test) 
ผลการศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับคุณภาพการให้บริการเป็นอันดับแรก รองลงมาด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก  ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
เมืองมาบตาพุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี  
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ผลการศึกษาพบว่า พบว่าการลางานแบบไม่วางแผนมีความสัมพันธ์กับสถานภาพด้านอายุการ
ทำงานกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เคยลางานแบบไม่วางแผนจะมีอายุ
การทำงานกับบริษัทช่วง 4-6 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนพนักงานที่มีอายุงานช่วง 13 ปีขึ้นไป
จะมีการลางานแบบไม่วางแผน  น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.4 และพบว่าปัจจัยจูงใจไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สำหรับปัจจัยค้ำจุนพบ 2 ข้อว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) สภาพการทำงาน โดยมีพนักงานไม่เคยลาแบบไม่วางแผน
มากกว่าพนักงานที่เคยลาแบบไม่ได้วางแผน 2) ความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยมีพนักงานไม่เคยลาแบบไม่
วางแผนมากกว่าพนักงานที่เคยลาแบบไม่ได้วางแผน และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสภาพการทำงาน
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อการลาแบบไม่ได้วางแผนของพนักงานโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังตาราง
ด้านล่างโดยพบว่ามีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ 3 ปัจจัยหลักที่มีค่าทางสถิติท่ีใกล้เคียงกันคือ 
ความร้อน คิดเป็นร้อยละ 29 ฝุ่นมีผลต่อภูมแพ้ คิดเป็นร้อยละ 27 และควันจากการเชื่อมคิดเป็นร้อยละ 
19 ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นปัจจัยภายใน และพบผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการลาคือผลเกี่ยวเนื่องจาก 
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการต้องติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 15 

คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ, เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 มาบตาพุดเดิมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม และ ประมง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ไร่มันสำปะหลัง และ ประมงชายฝั่ง แต่ในสภาพปัจจุบัน มาบตาพุดได้ถูก
กำหนดให้เป็นพ้ืนที่ในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือน้ำ
ลึกและชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุดเป็นผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จากการขยายตัวด้าน
อุตสาหกรรมก่อให้เกิดการลงทุน และ การอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องอย่างมากมายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนใน ชุมชน วัฒนธรรม และ สภาพแวดล้อม ฯลฯ จาก
สาเหตุดังกล่าว ทำให้สภาพสังคมเดิมไม่สามารถรองรับได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความ
แตกต่างในเรื ่อง รายได้ และ คุณภาพชีว ิต ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่าง ไม่ประหยัด และ ขาด
ประสิทธิภาพ ปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากชุมชน และ โรงงานอุตสาหกรรม 
ปัญหาความแออัดของชุมชน และ การเพ่ิมขึ้นของประชากร เป็นต้น วิถีชีวิต อันสงบสุข สภาพแวดล้อมที่
สวยงามเปลี่ยนไป กลิ่นไอทะเลอันสดชื่นได้หายไปจากชีวิตของชุมชน มาบตาพุด ลมโชยจากทะเลวันนี้
เจือปนไปด้วยกลิ่นสารเคมี ที่คนมาบตาพุดต้องรับเข้าไปทุกวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืน (จรัสพงศ ์คลังกรณ,์ 2560) 

 เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และ จัดบริการขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดการ และ รักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้
มีสภาพเป็นเมืองที่น่าอยู่ เทศบาลเมืองมาบตาพุดจึงถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่งที่มี
ความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่ในระดับฐานรากของสังคม มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
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สามารถรับรู้ปัญหาข้อจำกัดต่างๆรวมถึงการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น และ พัฒนา
ท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานภายนอกการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองมาบตาพุดจึงมีความจำเป็น และ 
สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ การพัฒนาประเทศโดยรวมเนื่องจากส่งผลต่อการให้บริการ 
และ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้นเทศบาลจึงมีแผนพัฒนาเทศบาล 3 
ปี ที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านประกอบไปด้วย แนวทางการพัฒนาโครงการกิจกรรมที่ต้อง
นำมาดำเนินการ และ เพื ่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการบริหารโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ และ การให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาล 

 การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลถือเป็นเป็นภารกิจที่สำคัญทางด้านการ
ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และ ความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบกฎหมาย และ 
ข้อบังคับที่กำหนดไว้ ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต และ ปรับปรุงการ
บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 
ของกรมการปกครองโดยที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึง และ เป็นเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีของประชาชนกับข้าราชการ (อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, 2554) 
โดยการบริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีมาตรฐานซึ่ง
จะนำมาซึ่งคุณภาพการให้บริการที่ดีประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผู ้รับบริการได้รับการบริการที ่รวดเร็วตามเวลา มีความเสมอภาค และ มีความเป็นธรรมได้รับการ
ตอบสนองความต้องการเกิดความพึงพอใจสูงสุดผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของทุกคน 

 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญประกอบการจัดทำแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน และเป็นแนวทางสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการให้บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดให้มีคุณภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้

 

 



สิริมา สวัสดิ์ล้น 

 645 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
สำหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
 2. ตัวแปรตาม คุณภาพการให้บริการ ของ Parasuraman, et al. (1988) ได้แก่ 
  2.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
  2.2 ด้านความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ 
  2.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค 
  2.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
  2.5 ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งมีจำนวนรวม 70,714 คน เพ่ือใช้ในการคำนวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง 
เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน (ข้อมูลฝ่ายทะเบียนทะเบียน
ราษฎร์เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2563) 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจน
ดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผล โดยใช้ระยะเวลาระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 

4 ระเบียบวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ซึ่งมีจำนวนรวม 70,714 
คน โดยกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จะ
ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้  ทั ้งสิ ้น 400คน และใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ไปทำการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่
อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ตามท่ีกำหนดไว้จนครบตามจำนวน 400 ชุด 
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5 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด 

 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ มีหัวข้อสำคัญที่ทำการศึกษาคือ ลักษณะเฉพาะของการ
บริการ (Characteristic of Service) จะทำการศึกษาถึงความหมายของ การบริการการประเมิน
ประเภทของผลิตภัณฑ์  และ ความแตกต่างจากสินค้าของการบริการ เรื่องที่จะทำการศึกษาต่อไปคือ 
คุณภาพการบริการ (Service Quality) เพื่อให้ทราบความหมาย และ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นคุณภาพ
การบริการ และ ศึกษาเรื่องมิติคุณภาพการบริการ (Dimensions of Service Quality) เพื่อที่จะให้
ทราบถึงปัจจัย และ เกณฑ์ท่ีใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพการบริการ เนื่องจากคุณภาพการบริการ จะเป็น
เกณฑ์สำคัญในการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจโดยที่คุณภาพการบริการเกิดขึ ้นเมื่อความ
คาดหวังคุณภาพการบริการของลูกค้า (Customer Expectations of Service  Quality) ต่ำกว่าการ
รับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้า (Customer Perceptions of Service Quality) ที่เกิดขึ้นจริง  

คุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman et al. (1988 อ้างใน ลาวัณย์ บุญมี, 2560) 
คุณภาพบริการขึ้นอยู่ กับ ช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และ การรับรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับบริการ
ที่ได้รับจริง ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการนั้นเป็นผลจากคำบอกเล่าที่บอกต่อกันมา ความต้องการ
ของผู้รับบริการเอง และ ประสบการณ์ในการรับบริการที่ผ่านมา รวมถึงข่าวสารจากผู้ให้บริการทั้ง
โดยตรง โดยอ้อมส่วนการรับรู้ของผู้รับบริการ เป็นผลมาจากการได้ที่รับบริการ และ การสื่อสารจากผู้
ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ถ้าบริการที่ได้รับจริงดีกว่า หรือ เท่ากับ ความคาดหวังถือว่าการบริการนั้น
มีคุณภาพ 

 กรอบความคิดการวิจัย 
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6 ผลการวิจัย 

 ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีขึ้นไป-50 ปี มีระดับการศึกษาปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า  มีอาชีพเป็น 
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท  

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 จากการศึกษาเรื ่องคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุดพบว่า 
ประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดในด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ จะมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีระดับคุณภาพการ
ให้บริการเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการมีคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด และ อันดับสุดท้ายด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตา
พุด จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบเพศต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  

เพศ จำนวนคน x̄ S.D. t Sig. 

ชาย 183 3.36 .57 1.388 1.66 
หญิง 217 3.28 .57   

 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเพศต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
พบว่า ค่า Sig. = .166 แสดงว่าประชาชน ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดจำแนกตามอายุ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3 4.38 1.46 4.548 .004* 

ภายในกลุ่ม 399 122.29 .321   
รวม 400 126.67    

*P ≤ .05 

 จากตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดจำแนกตามอายุพบว่าประชาชนที่อายุต่างกันจะมีคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานและได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD  ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดจำแนกตามอายุ 

อายุ x̄ 18 ปีขึ้นไป-
30 ปี 

31 ปีขึ้นไป-
40 ปี 

41 ปีขึ้นไป- 
50 ปี 

51 ปีขึ้นไป 

อายุ 18 ปีขึ้นไป-30 ปี 3.61 -   .38* 
อายุ 31 ปีขึ้นไป-40 ปี 3.40  -   
อายุ 41 ปีขึ้นไป-50 ปี 3.38   - .16* 

อายุ 51 ปีขึ้นไป 3.22    - 

 จากตารางที่ 3 เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ 
LSD พบว่าประชาชนที่อายุต่างกันจะมีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 

 1. ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป-30ปีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
เมืองมาบตาพุดมากกว่าประชาชนที่มีอายุ51ปีขึ้นไป 

 2. ประชาชนที่มีอายุ 41 ปีขึ ้นไป–51ปี จะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดมากกว่าประชาชนที่มีอายุ51ปีขึ้นไป  

 ประชาชนที่อายุต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง
มาบตาพุดแตกต่างกัน 

ตารางที่ 4  ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการให้บริกา ร 
ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดจำแนกตามระดับการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.579 .526 1.603 .188 
ภายในกลุ่ม 399 125.092 .328   

รวม 400     
*P ≤ .05 

 จากตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่าประชาชนที่ระดับการศึกษา
ต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไม่
แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ คุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำแนกตามอาชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5 2.390 .478 1.458 .203 
ภายในกลุ่ม 399 124.280 .328   

รวม 400     
*P ≤ .05 

 จากตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จำแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ คุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดจำแนกตามรายได้ 

  แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4 2.452 .547 1.647 .247 
ภายในกลุ่ม 399 126.745 .398   

รวม 400     
*P ≤ .05 

 จากตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำแนกตามรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุดไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มีรายได้
ต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ไม่แตกต่างกัน 

7 สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื ่องคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ผู้วิจัยขอ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  พบว่า โดย
ภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตา
พุดอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2553) ได้วิจัยเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาล
ตำบลเวียงพางคำ อยู่ในระดับมากที่สุด แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของอมรรัตน์ วงค์ไชยสิทธิ์ (2550) ได้
วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสบปราบ พบว่าประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสบปราบอยู่ในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิจัยพบว่า 

  2.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด   
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา จิตสวัสดิ์ (2549) เรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการ
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ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  4 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ประกันตนที่มีเพศต่างกัน มีความ
พอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 4 ไม่แตกต่างกัน ในความคิดเห็นของผู้วิจัย
อาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากประชาชนทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มารับบริการต่างก็มีความต้องการให้ได้ผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ เมื่อมารับบริการแล้วได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มารับบริการก็
อาจทำให้ไม่เกิดความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพการบริการ 

  2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ เฉลิมจักร 
(2552) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลใน
จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่าเนื่องจากประชาชนที่มารับบริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที ่มีอายุมากแล้ว
อาจจะเคยผ่านการรับบริการจากภาครัฐมาหลายหน่วยงาน ทำให้มีประสบการณ์ละเกิดการ
เปรียบเทียบคุณภาพการบริการ ซึ่งต่างจากประชาชนที่มีอายุน้อยที่อาจจะยังไม่เคยได้รับการบริการ
จากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นจึงไม่เกิดการเปรียบเทียบ ทำให้ผู้ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเรื่อง
คุณภาพการบริการต่างกัน 

  2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง   
มาบตาพุด ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิรัตน์ ขันน้อย (2550) เรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผล
การศึกษาวิจัยพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจโดยภาพรวมไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าระดับ
การศึกษาของผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีการศึกษาแค่ระดับการศึกษาปวช. / 
ปวส. หรือเทียบเท่า  ซึ่งมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนมากเม่ือเทียบกับระดับปริญญาตรี ซึ่ง
กลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมีการระดับศึกษาที่ใกล้เคียง จึงอาจทำให้ผลการศึกษาความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

  2.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธยากร ดีสวาสดิ์ (2550) เรื ่องความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมและรายฝ่ายไม่แตกต่างกัน ในความ
คิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าประชาชนไม่ว่าจะอาชีพใดที่มาใช้บริการที่เทศบาลก็เพ่ือต้องการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของตนเมื่อทางเทศบาลสามารถบริการประชาชนในทุกอาชีพให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้               
จึงอาจทำให้การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการไม่แตกต่างกัน 
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  2.5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียรผจง รวงผึ้ง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่องความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าประชาชนไม่ว่าจะมีระดับรายได้ระดับใดก็
สามารถมาใช้บริการที่เทศบาลก็เพ่ือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเมื่อทางเทศบาลสามารถบริการ
ประชาชนในทุกระดับรายได้อย่างเสมอภาคไม่แบ่งแยกฐานะรวยหรือจนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  จึง
อาจทำให้การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการไม่แตกต่างกัน 

8 สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย พบว่าด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู ้รับบริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการน้อยกว่าด้านอื่น  ๆ จึงควรทำการ
ปรับปรุงการให้บริการใน ด้านการให้ความมั ่นใจแก่ผู ้ร ับบริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ
ผู้รับบริการ เพื่อให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีการบริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประเด็นดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรกำหนดนโยบายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ โดยให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นของทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดอย่างทั่วถึง 

 2. ควรกำหนดนโยบายด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ โดยช่วยเหลือประชาชนผู้มารับ
บริการให้เกิดความสะดวกอย่างเต็มความสามารถ 

 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 

 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที ่จำเป็นให้ทราบอย่างทั่วถึง  โดยการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ วิทยุชุมชน ฯลฯ 

 2. จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน ของทางเทศบาลและนำ
เรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนได้แนะนำมาปรับปรุงคุณภาพการบริการของเทศบาล 
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 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุดโดยการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

 2. ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดระยองทุกเทศบาล เพ่ือนำ
ผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน ทั่วทั้งจังหวัดระยอง 
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อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง  

 
 

อดิเรก หล้าบ้านโพน 
 

   บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื ่อง “กรณีศึกษาปัจจัยที่ทำให้พนักงานขาดงานหรือลาหยุดงานโดยไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดงานและลางาน
โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 2) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการทำงาน แรงผลักดันให้มาทำงาน ต่อการขาดงานของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง การศึกษานี้อาศัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก การวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้การข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติการมาทำงานจากฝ่ายทรพยา
กรบุคคล ข้อมูล เดือนมกรคม พ.ศ. 2563-ตุลาคม พ.ศ. 2563 การวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์
เจาะลึกในกลุ่มพนักงานที่มีสถิติการลาสูง พนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงอนุมาน ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานทุกคนในโรงงานแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.
ระยอง จำนวนทั้งสิ้น 200 คน จากนั้นนำข้อมูลมาทำการจัดหมวดหมู่และแยกแยะข้อมูลต่างๆ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในการศึกษาใช้สถิติบรรยาย Pearson Chi-square และ t-test 

 ผลการศึกษาพบว่า พบว่าการลางานแบบไม่วางแผนมีความสัมพันธ์กับสถานภาพด้านอายุการ
ทำงานกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เคยลางานแบบไม่วางแผนจะมีอายุ
การทำงานกับบริษัทช่วง 4-6 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนพนักงานที่มีอายุงานช่วง 13 ปีขึ้นไป
จะมีการลางานแบบไม่วางแผน  น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.4 และพบว่าปัจจัยจูงใจไม่มีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สำหรับปัจจัยค้ำจุนพบ 2 ข้อว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) สภาพการทำงาน โดยมีพนักงานไม่เคยลาแบบไม่วางแผน
มากกว่าพนักงานที่เคยลาแบบไม่ได้วางแผน 2) ความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยมีพนักงานไม่เคยลาแบบไม่
วางแผนมากกว่าพนักงานที่เคยลาแบบไม่ได้วางแผน และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสภาพการทำงาน
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อการลาแบบไม่ได้วางแผนของพนักงานโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังตาราง
ด้านล่างโดยพบว่ามีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ 3 ปัจจัยหลักที่มีค่าทางสถิติท่ีใกล้เคียงกันคือ 
ความร้อน คิดเป็นร้อยละ 29 ฝุ่นมีผลต่อภูมแพ้ คิดเป็นร้อยละ 27 และควันจากการเชื่อมคิดเป็นร้อยละ 
19 ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นปัจจัยภายใน และพบผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการลาคือผลเกี่ยวเนื่องจาก 
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการต้องติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 15 

คำสำคัญ: ขาดงาน ลางานไม่ได้วางแผน ปัจจัยจูงใจ 
 
1. บทนำ 

 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 สถิติการมาทำงานของพนักงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ด้วยปัจจัยด้านสถิติการมาทำงานเป็นปัจจัยเบื้องตนส่งผลต่อองค์การให้
ประสบความสำเร็จ แต่มีข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การ มีสิทธิ์ในการลาหยุดงานได้ 
ซึ่งการลาหยุดงานแบบมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นการลาแบบวางแผนทำให้องค์การสามารถวางแผนรองรับไว้
ล่วงหน้าได้ แต่ในกรณีการขาดงาน การลาแบบฉุกเฉินก็ส่งผลโดยตรงต่อองค์การที่ทำให้ต้องทำการ
ดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้คลาดเคลื่อนไป 

 จากข้อมูลทางสถิติโรงงานแห่งหนึ ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  จ.ระยอง พบว่า
พนักงานมีการลาแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้ารวมถึงการขาดงานมีข้อมูลดังนี้ 

ตารางที ่1.1 เปรียบเทียบสถิติการมาทำงานในปี 2561-2563 ที่มา: (HR database บริษัท ABC Ltd., 2563) 

รายละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 
จำนวนพนักงาน 381.0 356.0 200.0 
จำนวนวันท่ีพนักงานลาแบบวางแผน 2,050.0 2,311.5 1,786.0 
จำนวนวันท่ีพนักงานลาแบบไมไ่ดว้างแผน 2,175.0 1,435.5 616.5 
ค่าเฉลี่ยจำนวนพนักงานลาแบบวางแผนต่อเดือน 170.8 192.6 178.6 
ค่าเฉลี่ยจำนวนพนักงานลาแบบไมไ่ด้วางแผนต่อเดือน 181.25 119.63 61.65 
ค่าเฉลี่ยจำนวนพนักงานลาแบบวางแผนต่อวัน 8.54 9.63 8.93 
ค่าเฉลี่ยจำนวนพนักงานลาแบบไมไ่ด้วางแผนต่อวัน 9.06 5.98 3.08 
ค่าเฉลี่ยจำนวนคนทีล่าทุกประเภทต่อวัน 17.60 15.61 12.01 
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 จากข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยการลาแบบไม่วางแผนต่อวัน ในปี 2561 มี 9.06 คน ปี 2562 มี 5.98 
คน และปี 2563 มี 3.08 คน ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันจะต้องมีคนไม่มาทำงานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
เกิดขึ ้นทุกวันอย่างต่อเนื ่องส่งผลต่อผลลัพธ์ของงานแต่ละวันซึ่ งไม่สามารถวางแผนหรือจัดสรรค์
ทรัพยากรณ์ไว้รองรับอย่างเพียงพอ 

การลาแบบวางแผนประกอบไปด้วยการลาพักร้อน การลากิจ การลาเพื่อดูแลบุตร การลาคลอด 
การลาบวช ซึ่งการลาเหล่านี้สามารถวางแผนในองค์การเพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่คนไม่มาทำงานได้ แต่ปัจจัย
จากการลาที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า หรือการลาฉุกเฉิน ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการที่ต้องทำงานต่อเนื่อง 
เมื่อขาดคนมาทำงานในจุดต่อเนื่องทำให้กระบวนการทำงานไม่สะดวก ติดขัด ต้องจัดคนเข้าทำงานทดแทน 

 การลางานฉุกเฉินมีหลากหลายประเภท เช่น การลาป่วย การลาพักร้อนฉุกเฉิน การลากิจฉุกเฉิน 
การลาร่วมงานศพ โดยเป็นการลาโดยมีเหตุไม่ได้คาดคิดมาก่อน การลาแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้าจึงเป็น
ตัวแปรที่ทำให้องค์การต้องนำกลับมาทบทวนและศึกษาดูถึงข้อมูลเพื่อทำการวิจัยถึงปัจจัยที่ทำให้
พนักงานลาแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า การศึกษานี้พยายามตอบคำถามถึงปัจจัยภายในอะไรที่ส่งผลให้
พนักงานขาดงาน ลางานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เพ่ือจะได้วางแผนหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อองค์การให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และองค์กรเองก็จะประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดงานและลางานโดยไม่ ได้วางแผน
ล่วงหน้าโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน แรงผลักดันให้มาทำงาน ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ต่อการขาด
งานของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เข้าใจปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการขาดงานและลางานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
ของพนักงานและใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านสถิติการมาทำงานของพนักงาน 
 2. เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการขาดงานและการ
ลาโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าของพนักงานในอนาคต 

 ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เจาะลึกการขาดงานและ
การลาโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.
ระยอง 

 ประชากร 
 ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้  คือ พนักงานทุกคนในโรงงานแห่งหนึ ่งในในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง จำนวนทั้งสิ้น 200 คน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นฐานข้อมูล (Data base) สถิติการมาทำงานจากฝ่ายทรพยา
กรบุคคล โรงงานแห่งหนึ่งในในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง และแบบสอบถาม 

 ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัยเก็บข้อมูล 
 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้อาศัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เจาะลึก การวิจัยเชิงปริมาณ 
จะใช้การข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data base) สถิติการมาทำงานจากฝ่ายทรพยากรบุคคล ข้อมูล เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ. 2563 การวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกในกลุ่ม
พนักงานที่มีสถิติการลาสูง พนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ด จ.ระยอง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงอนุมาน 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม  

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการขาดงานและลาหยุดงานโดย
ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงาน ขาดงานและลาหยุด
งานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า รวมถึงแรงจูงใจและแรงผลักดันให้พนักงานมาทำงาน 

 Frederick Herzberg (1959) ได้แยกปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คื 
 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
 2. ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) 

 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้

เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะปัจจัยที่
สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ 

  1. ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จ
สิ้นและประสบความสำเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดข้ึน เมื่อผลงานสำเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสำเร็จของงานนั้น ๆ 

  2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่ าจาก
ผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี  การให้กำลังใจหรือการ
แสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผล
สำเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จในงานด้วย 
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  3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือทำ หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลำพัง
แต่ผู้เดียว 

  4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

  5. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การมี
โอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 

 ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) 
 หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้แรงจูงใจในการทำงานของ
บุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะ
เกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 

  1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่
พอใจของบุคลากรในการทำงาน 

  2.โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตนอกจากจะหมายถึง  การที่บุคคลได้รับ
การแต่งตั ้งเลื ่อนตำแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว  ยังหมายถึงสถานการณ์ที ่บุคคลสามารถได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 

  3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การ
ติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทำงานร่วมกันมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 

  4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรต ิและศักดิ์ศรี 

  5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 

  6. สภาพการทำงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ 
ชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย 

  7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานใน
หน้าที่ของเขาไม่มีความสุข และพอใจกับการทำงานในแห่งใหม ่
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  8. ความมั่นคงในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการ
ทำงาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 

  9. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาใน
การดำเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบความคิดกรณีศึกษาปัจจัยที่ทำให้พนักงานขาดงานหรือลาหยุดงานโดยไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้าโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 

 จากกรอบความคิดข้างต้นตัวแปรต้นจะประกอบไปด้วย ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้ำจุน ซึ่งตัวแปรต้นแต่ละส่วนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา แผนก อายุการทำงาน และเงินเดือน ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 
ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ และความก้าวหน้า ปัจจัยค้ำจุนประกอบด้วย โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
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ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการ
บริหารงาน สภาพการทำงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทำงาน วิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา และมีตัวแปรตามคือพนักงานขาดงานหรือลาหยุดงานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 

 วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้  

  1. การวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้การข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data base) สถิติการมา
ทำงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 200 คนในทุกแผนก พนักงานในโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง การวิเคราะห ์ข้อมูล เดือนมกร
คม พ.ศ. 2563 - ตุลาคม พ.ศ. 2563  

  2. การวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ในกลุ่ม
พนักงานที่มีสถิติการลาสูง คือกลุ่ม Direct พนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ซึ่งมีแบบคำถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้างเป็นแนวทาง
ในการสัมภาษณ์โดยโครงสร้างของคำถามจะสร้างขึ้นโดยใช้กรอบคำถามการวิจัยในการกำหนด
ประเด็นต่างๆเพื่อตั้งเป็นคำถามซึ่งในแต่ละประเด็นอาจจะประกอบด้วยหลายคำถาม การสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ ช่วงเปิดการสัมภาษณ์เป็นการกล่าวทักทายแหล่งข้อมูลและอธิบาย
เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันกับแหล่งข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
ประโยชน์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับ การเก็บรักษาความลับและแนวทางในการเก็บข้อมูล ส่วนที่ 2 ช่วง
เนื้อหาเป็นการตั้งคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนในการขาด
งานหรือลางาน นอกจากนั้นได้ให้อธิบาย พร้อมกับการยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบการให้ข้อมูลเพ่ือ
ความละเอียดและชัดเจนของข้อมูล ส่วนที่ 3 เป็นขั้นตอนการปิดการสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มตัวอย่าง
และกล่าวขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ ์

  3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการศึกษาใช้สถิติ
บรรยายใช้ Pearson Chi-square เพื่อหาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับการขาดงานหรือลาแบบ
ไม่ได้วางแผนและ t-test เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อพนักงานเคย
ลางานโดยไม่ได้วางแผนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม ่

 

 

 



อดิเรก  หล้าบ้านโพน 

  665 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

3. ผลการศึกษา 

 จากข้อมูลประชากรที่ทำการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะส่วนบุคคลได้ดังนี้ 

 แบ่งตามแผนก : ประชากร เป็น Direct Labor 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 และ เป็น 
Indirect Labor 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 

ตารางที ่3.1 ข้อมูลประชากรที่ทำการศึกษาแบ่งตามแผนก 

แผนก จำนวน ร้อยละ 
Direct Labor 135 67.5 
Indirect Labor 65 32.5 
รวม 200 100 

แบ่งตามเพศ : ประชากร เป็นเพศชาย 178 คน คิดเป็นร้อยละ 89 และ เป็น เพศหญิง 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 11 

ตารางที ่3.2 ข้อมูลประชากรที่ทำการศึกษาแบ่งตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
เพศชาย 178 89.0 
เพศหญิง 22 11.0 
รวม 200 100 

 แบ่งตามช่วงอายุ : ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี มีจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.5  

ตารางท่ี 3.3 ข้อมูลประชากรที่ทำการศึกษาแบ่งตามอายุ 

ช่วงอายุ จำนวน ร้อยละ 
20-25 ปี 10 5.0 
26-30 ปี 49 24.5 
31-35 ปี 87 43.5 
36-40 ปี 40 20.0 
41 ปีขึ้นไป 14 7.0 
รวม 200 100 
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 แบ่งตามช่วงอายุการทำงานกับบริษัท : ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุการทำงานกับบริษัท 
4-6 ปี มีจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

ตารางที ่3.4 ข้อมูลประชากรที่ทำการศึกษาแบ่งตามอายุการทำงานกับบริษัท 

ช่วงอายุการทำงานกับบริษัท จำนวน ร้อยละ 
1-3 ปี 45 22.5 
4-6 ปี 75 37.5 
7-9 ปี 55 27.5 
10-12 ปี 19 9.5 
13 ปีขึ้นไป 6 3.0 
รวม 200 100 

 แบ่งตามช่วงฐานเงินเดือน : ประชากรส่วนใหญ่ฐานเงินเดือนอยู่ในช่วง 10,000-15,000 มี
จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 

ตารางท่ี 3.5 ข้อมูลประชากรที่ทำการศึกษาแบ่งตามฐานเงินเดือน 

กลุ่มช่วงฐานเงินเดือน จำนวน ร้อยละ 
10,000-15,000 บาท 84 42.0 
15,001-20,000 บาท 78 39.0 
20,001-25,000 บาท 7 3.5 
25,001-30,000 บาท 8 4.0 
30,001-35,000 บาท 7 3.5 
35,001 ปีขึ้นไป 16 8.0 
รวม 200 100 

 แบ่งตามระดับการศึกษา : ประชากรส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับไม่เกิน ม.6 มีจำนวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 อันดับที่สองคือระดับ ปวส. มีจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
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ตารางที ่3.6 ข้อมูลประชากรที่ทำการศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน ม.6 97 48.5 
ปวช. 17 8.5 
ปวส. 43 21.5 
ปริญญาตรี 39 19.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 2.0 
รวม 200 100 

 ผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) สถานภาพ
ด้านแผนกและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

 จากการทดสอบสมติฐานทางสถิติ 

 H0: P = 0 สถานภาพด้านแผนกไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 

 H1: P ≠ 0 สถานภาพด้านแผนกมีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 
 P(ความน่าจะเป็น) = 0.11, α (ระดับนัยสำคัญ) = 0.05 
 P มากกว่า α (เท่ากับไม่ Sig) จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 

สรุปได้ว่า สถานภาพด้านแผนกไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานแบบไม่ได้วางแผนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3.7 แสดงผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) 
สถานภาพด้านแผนกและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

แผนก 
ไม่เคยลาแบบไมว่างแผน เคยลาแบบไม่วางแผน 

Pearson 
chi-

square 
P=0.11 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
Direct Labor 27 79.4 108 65.1 
Indirect Labor 7 20.6 58 34.9 

รวม 34 100 166 100 
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ภาพที ่2. แสดงกราฟเปรียบเทียบการเคยลาแบบไม่วางแผนและไม่เคยลาแบบไม่วางแผนแยกตาม
แผนกคิดร้อยละของแต่ละประเภทการลาต่อแผนก 

 ผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) สถานภาพ
ด้านเพศและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

  สมมติฐานทางสถิติ 

 H0: P = 0 สถานภาพด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 

 H1: P ≠ 0 สถานภาพด้านเพศมีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 
 P(ความน่าจะเป็น) = 0.55, α (ระดับนัยสำคัญ) = 0.05 
 P มากกว่า α (เท่ากับไม่ Sig) จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
สรุปได้ว่า สถานภาพด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 3.8 แสดงผลการคำนวณเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) 
สถานภาพด้านเพศและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

เพศ 
ไม่เคยลาแบบไม่

วางแผน 
เคยลาแบบไม่วางแผน 

Pearson 
chi-

square 
P=0.55 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
เพศชาย 29 85.3 149 89.8 
เพศหญิง 5 14.7 17 10.2 

รวม 34 100 166 100 
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ภาพที่ 3 แสดงกราฟเปรียบเทียบการเคยลาแบบไม่วางแผนและไม่เคยลาแบบไม่วางแผนแยกตามช่วง
อายุคิดร้อยละของแต่ละประเภทการลาต่อช่วงอายุ 

 ผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) สถานภาพ
ด้านอายุการทำงานกับบริษัทและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

 สมมติฐานทางสถิติ 

  H0: P = 0 สถานภาพด้านอายุการทำงานกับบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้
วางแผน 
 H1: P ≠ 0 สถานภาพด้านอายุการทำงานกับบริษัทมีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้
วางแผน 
 P(ความน่าจะเป็น) = 0.03, α (ระดับนัยสำคัญ) = 0.05 
 P น้อยกว่า α (เท่ากับ Sig) จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

 สรุปได้ว่า สถานภาพด้านอายุการทำงานกับบริษัทมีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้
วางแผนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนที่อายุการทำงานกับบริษัท 4-6 ปี จะลางานโดย
ไม่ได้วางแผนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือคนที่อายุการทำงานกับบริษัท 7-9 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 และคนที่ลางานโดยไม่ได้วางแผนน้อยที่สุดคือกลุ่มคนอายุการทำงานกับบริษัท  13 ปี           
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.4 
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ตารางที่ 3.10 แสดงผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) 
สถานภาพด้านช่วงอายุการทำงานกับบริษัทและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

กลุ่มช่วงอายุการทำงาน
กับบริษัท 

ไม่เคยลาแบบไม่วางแผน เคยลาแบบไม่วางแผน 

Pearson 
chi-

square 
P=0.03 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1-3 ปี 5 14.7 40 24.1 
4-6 ปี 11 32.4 64 38.6 
7-9 ปี 8 23.5 47 28.3 
10-12 ปี 8 23.5 11 6.6 
13 ปีขึ้นไป 2 5.9 4 2.4 

รวม 34 100 166 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงกราฟเปรียบเทียบการเคยลาแบบไม่วางแผนและไม่เคยลาแบบไม่วางแผนแยกตามช่วง
อายุการทำงานกับบริษัทคิดร้อยละของแต่ละประเภทการลาต่อช่วงอายุการทำงานกบับริษัท 

 ผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) สถานภาพ
ด้านฐานเงินเดือนและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

 สมมติฐานทางสถิต ิ
 H0: P = 0 สถานภาพด้านฐานเงินเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 

 H1: P ≠ 0 สถานภาพด้านฐานเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 
 P(ความน่าจะเป็น) = 0.19, α (ระดับนัยสำคัญ) = 0.05 
 P มากกว่า α (เท่ากับไม่ Sig) จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
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สรุปได้ว่า สถานภาพด้านฐานเงินเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3.11 แสดงผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) 
สถานภาพด้านช่วงฐานเงินเดือนและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

กลุ่มช่วงฐานเงินเดือน 
ไม่เคยลาแบบไม่วางแผน เคยลาแบบไม่วางแผน 

Pearson 
chi-

square 
P=0.19 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
10000-15000 บาท 12 35.3 72.0 43.4 
15001-20000 บาท 17 50.0 61.0 36.7 
20001-25000 บาท 0 0.0 7.0 4.2 
25001-30000 บาท 3 8.8 5.0 3.0 
30001-35000 บาท 0 0.0 7.0 4.2 
35001 ปีขึ้นไป 2 5.9 14.0 8.4 

รวม 34 100 166 100 
 

 

ภาพที่ 5. แสดงกราฟเปรียบเทียบการเคยลาแบบไม่วางแผนและไม่เคยลาแบบไม่วางแผนแยกตาม
ช่วงฐานเงินเดือนคิดร้อยละของแต่ละประเภทการลาต่อช่วงฐานเงินเดือน 
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 ผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) สถานภาพ
ด้านระดับการศึกษาและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

 สมมติฐานทางสถิต ิ

 H0: P = 0 สถานภาพด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 

 H1: P ≠ 0 สถานภาพด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผน 

 P(ความน่าจะเป็น) = 0.27, α (ระดับนัยสำคัญ) = 0.05 

 P มากกว่า α (เท่ากับไม่ Sig) จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 

สรุปได้ว่า สถานภาพด้านฐานเงินเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการลางานโดยไม่ได้วางแผนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3.12 แสดงผลการคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (chi-square) 
สถานภาพด้านระดับการศึกษาและการเคยลาแบบไม่วางแผน 

ระดับการศึกษา 
ไม่เคยลาแบบไม่วางแผน เคยลาแบบไม่วางแผน 

Pearson 
chi-

square 
P=0.27 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน ม.6 21 61.8 76.0 45.8 
ปวช. 4 11.8 13.0 7.8 
ปวส. 4 11.8 39.0 23.5 
ปริญญาตรี 5 14.7 34.0 20.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.0 4.0 2.4 

รวม 34 100 166 100 
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ภาพที่ 6. แสดงกราฟเปรียบเทียบการเคยลาแบบไม่วางแผนและไม่เคยลาแบบไม่วางแผนแยกตาม
ระดับการศึกษาคิดร้อยละของแต่ละประเภทการลาต่อระดับการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อพนักงานเคยลางานโดย
ไม่ได้วางแผน 

 พบว่าปัจจัยจูงใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับปัจจัยค้ำ
จุนพบ 2 ข้อว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 1) สภาพการทำงาน โดยมีพนักงานไม่เคยลาแบบไม่วางแผนมากกว่าพนักงานที่เคยลาแบบไม่ได้วางแผน 

 2) ความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยมีพนักงานไม่เคยลาแบบไม่วางแผนมากกว่าพนักงานที่เคยลาแบบไม่ได้
วางแผน 

ตารางที ่3.13 แสดงผลการคำนวณเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนต่อพนักงานเคยลางานโดย
ไม่ได้วางแผน 

 

 

 

 

 

 

Mean (X) S.D. Mean (X) S.D.

2.91 0.45 2.91 0.68 0.02 0.99

2.15 0.82 2.19 0.83 -0.25 0.80

2.71 1.12 2.37 0.82 1.65 0.11

2.56 0.99 2.59 1.03 -0.16 0.87

2.97 0.67 3.05 0.65 -0.63 0.53

3.00 1.28 3.30 1.17 -1.35 0.18

2.65 0.98 2.72 1.01 -0.37 0.71

4.00 0.78 3.61 1.06 2.46 0.02*

3.21 0.69 2.90 0.68 2.39 0.02*

2.82 0.94 2.78 0.98 0.25 0.80

3.68 0.81 3.46 0.96 1.21 0.23

t P

ความเป็นอยูส่ว่นตัว

ความมัน่คงในการท างาน

วธิกีารปกครองของผูบ้ังคับบัญชา

ไมเ่คยลาแบบไมว่างแผน เคยลาแบบไมว่างแผน

ความส าเร็จในการท างานของบคุคล

การไดรั้บการยอมรับนับถอื

ลักษณะของงานทีป่ฏบิัต ิ

ปจัจยัสนบัสนนุ

ปจัจยัจูงใจ

ปจัจยัค า้จุน

ความกา้วหนา้

โอกาสทีจ่ะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต

ความสมัพันธก์ับผูบ้ังคับบัญชา 

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา เพือ่นร่วมงาน

นโยบายและการบรหิารงาน

สภาพการท างาน



674          
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 จากการสัมภาษณ์พนักงาน 108  ในแผนก Direct labor พบว่าสภาพการทำงานเป็นปัจจัย
หลักท่ีส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อการลาแบบไม่ได้วางแผนของพนักงานโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังตารางด้านล่าง
โดยพบว่ามีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ 3 ปัจจัยหลักท่ีมีค่าทางสถิติที่ใกล้เคียงกันคือ ความ
ร้อน คิดเป็นร้อยละ 29 ฝุ่นมีผลต่อภูมแพ้ คิดเป็นร้อยละ 27 และควันจากการเชื่อมคิดเป็นร้อยละ 19 
ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นปัจจัยภายใน และพบผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการลาคือผลเกี่ยวเนื่องจาก 
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการต้องติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 15 

ตารางที ่3.14 แสดงผลผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขาดงานหรือการลา จำนวน ร้อยละ 

ความร้อน 31 29% 
ควันจากการเชื่อม 21 19% 
ฝุ่นมีผลต่อภูมิแพ้ 29 27% 
การยกของหนัก 6 6% 
เสียงดัง 5 5% 
ปัจจัยภายนอก (เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/ธุรกรรม) 16 15% 

 

 

ภาพที ่7. แสดงกราฟเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการขาดงานหรือการลาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคิด
เป็นร้อยละแยกตามปัจจัยแต่ละประเภท 
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4 บทวิพากษ ์

 จากผลการศึกษาพบว่าสภาพด้านแผนก เพศ การศึกษา ฐานเงินเดือน และ อายุไม่มี
ความสัมพันธ์กับการขาดงานหรือลางานโดยไม่ได้วางแผนของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยที ่ผ่านมาของ นายบุญชัย ยังทรัพย์ และ ดร. จีรวัฒน์           
อนุวิชานนท์ (2557 หน้า 5) ศึกษาเรื่อง การขาดงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน) ที่แสดงถึงอายุของพนักงานมีผลต่อการลาของพนักงานที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าด้วยสภาพการทำงานที่แตกต่างกันของพนักงานที่เป็นประชากรในการนำข้อมูลมาทำการวิจัยที่
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเป็นงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซ่ึงแตกต่างจากพนักงานต้อนรับของสาย
การบินไทยซึ่งมีผลต่ออายุของพนักงานในการขาดงานและลางานโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า  และ
ประชากรที่ศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 ของประชากรทั้งหมด และเป็นช่วงอายุที่
อยู่ในวัยทำงานสร้างครอบครัว อายุจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการขาดงานและลางานโดยไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า ผลการศึกษากลับพบว่าอายุการทำงานกับบริษัทมีความสัมพันธ์กับการขาดงานและลางาน
โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลวิจัยจะพบว่าพนักงานกลุ่มที่มี
ประวัติการขาดงานลางานโดยไม่ได้วางแผนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุการทำงานกับบริษัท 4-6 ปี ทั้งนี้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานในช่วงอายุการทำงานนี้มีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัทประกอบกับ
การพิจารณารางวัลพนักงานสถิติการมาทำงานยอดเยี่ยมที่อายุงานอยู่ในช่วงกลุ่มเริ่มต้นลำดับที่สอง  
เช่นเดียวกับกลุ่มอายุงานระดับแรกที่มีระดับการลาโดยไม่วางแผนสูงเช่นกัน เมื่อมีเหตุให้หยุดงานหรือ
ลางานก็ทำให้สามารถเลือกท่ีจะตัดสินใจลางานโดยไม่ได้วางแผนได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มพนักงานที่
มีอายุการทำงานกับบริษัทที่ยาวนาน จะมีสถิติการลางานแบบไม่วางแผนน้อยมากเนื่องด้วยคนกลุ่มนี้
จะภักดีต่อองค์กรมีผลประโยชน์ด้านสถิติการมาทำงานต่อเนื่องจากรางวัลพนักงานสถิติการมาทำงาน
ยอดเยี่ยมทำให้คนที่ได้รางวัลอยู่แล้วต้องรักษาระดับสถิติการมาทำงานสะสมต่อเนื่องไป 

 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน พบว่าปัจจัยจูงใจไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับปัจจัยค้ำจุนพบ 2 ข้อว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ สภาพการทำงาน และความเป็นอยู่ส่วนตัว ผู้วิจัยเอง
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน Direct ที่อาจส่งผลต่อการเจ็บป่วยของพนักงาน
ได้คือเรื่องของฝุ่น ควันเชื่อม และความร้อน เมื่อพนักงานทำงานต่อเนื่องภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มี ฝุ่น 
ควันเชื่อม และความร้อนอาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งรวมถึงความเป็นอยู่ของพนักงานใน
สถานที่ทำงานเมื่อมีการสลับหมุนเวียนการทำงานส่งผลให้พนักงานมีการลาแบบไม่ได้วางแผนได้  ซึ่ง
ข้อมูลก็สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของพนักงานที่สะท้อนออกมาในเรื่องสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเก่ียวกับ ฝุ่น ควันเชื่อม และความร้อน เนื่องจากบริษัทท่ีศึกษาเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่
มีกระบวนการผลิตที่มีกระบวนการทำงานเกี่ยวกับ การเชื่อมทำให้เกิดกลุ่มควัน ฝุ่นจากการขัด และ
ความร้อนจากการเชื่อมและการพ่นและอบสี 
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 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงาน 108  ในแผนก Direct labor พบว่าสภาพการทำงานเป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อการลาแบบไม่ได้วางแผนของพนักงานโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องพบว่ามี
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่  3 ปัจจัยหลักที่มีค่าทางสถิติที่ใกล้เคียงกันคือ ความร้อน             
คิดเป็นร้อยละ 29 ฝุ่นมีผลต่อภูมแพ้ คิดเป็นร้อยละ 27 และควันจากการเชื่อมคิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่ง
ทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นปัจจัยภายใน และพบผลจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการลาคือผลเกี่ยวเนื่องจาก 
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการต้องติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งในส่วนนี้
ไปสอดคล้องกับ นายบุญชัย ยังทรัพย์ และ ดร. จีรวัฒน์ อนุวิชานนท์ (2557 หน้า 5) ศึกษาเรื่อง                
การขาดงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า  

 …“ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุดคือปัจจัยด้านการ
เจ็บป่วยและ อุบัติเหตุซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านบรรทัดฐานของกลุ่ม ต่อการมาทำงาน
โดยรวมและความผูกพันธ์ต่อองค์กรโดยรวม มีน้ำหนักรองลงมา ตามลำดับ”… 

 จะเห็นได้ว่านอกจากปัจจัยภายในที่ต้องการทำการศึกษาและควบคุมแล้วยังมีปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลเกี่ยวนื่องกับการลาเมื่อเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย อุบัติและมีความจำเป็นต้องไปติดต่อ
ราชการทำธุรกรรมส่งผลให้พนักงานจำเป็นต้องลางานโดยไม่ได้วางแผนด้วยเช่นกัน 

 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์งานวิจัย กล่าวคือ สามารถอธิบาย
และขยายผลวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดงานและลางานโดยไม่ได้
วางแผนล่วงหน้าโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 

  อายุการทำงานกับบริษัทมีความสัมพันธ์กับการการขาดงานลางานโดยไม่ได้วางแผน 
ดังนั้นเมื่อทราบความสัมพันธ์ด้านอายุการทำงานของพนักก็นำข้อมูลมาพิจารณาศึกษา ให้ความรู้ 
สร้างค่านิยม ตั้งกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินของบริษัทและความเป็นไปของพนักงานเพื่อการ
พัฒนาร่วมกัน 

  2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน แรงผลักดันให้มาทำงาน ที่มีผลต่อความสัมพนัธ์
ต่อการขาดงานของพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง 
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  ปัจจัยจูงใจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของพนักงานที่เคยลางานแบบไม่วางแผน
และไม่เคยลางานแบบไม่วางแผน แต่ปัจจัยค้ำจุนมีความแตกต่งกันางสถิติของพนักงานที่เคยลางาน
แบบไม่วางแผนและไม่เคยลางานแบบไม่วางแผนสองหัวข้อคือ สภาพการทำงาน และความเป็นอยู่
ส่วนตัว ดังนั้นข้อมูลสามารถนำมาพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นเหมาะสมในการ
ทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่เหมาะสมรวมถึงการจัดการ
การหมุนเวียนการทำงานหรือการโยกย้ายงานไปในสภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่ที ่เหมาะสมด้วย            
สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานอยากมาทำงาน อยากมีส่วนร่วมในการนำเสนอเมื่อได้รับการ
สนับสนุนและเปิดใจในการร่วมมือกันพัฒนาองค์กร 

5 ข้อสังเกต 

 มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อพนักงานลาแบบไม่ได้วางแผนคือการ
เจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ การต้องไปทำธุรกรรมเร่งด่วนหรือติดต่อราชการ ซึ่งทำให้วางแผนได้ยาก 
ส่วนหัวหน้างานควรมีแผนสำรองในการจัดคนเข้าทำงานทดแทนเมื่อคนขาดซึ่งที่มาทำงานทดแทนต้อง
มีทกัษะในการทำงานหลายด้านที่เรียกว่า Multi skill เพ่ือทำงานทดแทนได้ในทุกตำแหน่งเมื่อต้องการ 

6 ข้อสังเกต 

 1) จากผลวิเคราะห์ของงานวิจ ัยพบว่าความสัมพันธ์ของอายุการทำงานกับบริษัทมี
ความสัมพันธ์กับการลาแบบไม่วางแผนของพนักงานในช่วงอายุงาน 4 - 6 ปี ซ่ึง ความสัมพันธ์ในอัตรา
ที่สูงในกลุ่มคนที่เคยลางานแบบไม่วางแผน ข้อเสนอแนะให้ทำการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
พนักงานประกอบกับข้อคิดเห็นให้พนักงานแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่แท้จริง แต่ต้องใช้ระยะเวลา 
เพ่ือนำข้อมูลของกลุ่มคนอายุงาน 4 - 6 ปีมาทำแผนปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 

 2) สภาพการทำงานมีความแตกต่างกันกับการลาโดยไม่ได้วางแผน สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องสภาพแวดล้อมมีผลต่อการลางาน องค์การควรกลับมาทบทวนสภาพแวดล้อมใน
เรื่องของการระบายอากาศ ควันเชื่อม และฝุ่น และกำหนดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงาน 
แม้จะผ่านค่ามาตรฐานความปลอดภัยกำหนด และนำข้อมูลมาวางแผนงบประมาณในปีต่อไป 

 3) ควรทำการวิจัยและสัมภาษณ์ในเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุแท้จริงที่ต้องอาศัยกรอบเวลาที่เพิ่มขึ้น
เช่น 6 เดือนขึ้นไปเพ่ือดูแนวโน้มและผลกระทบที่แท้จริงถึงสาเหตุการลาและสัมภาษณ์พนักงานภายในรอบ
สัปดาห์โดยไม่ทิ้งไว้นานจนพนักงานลืมรายละเอียดในการรับการสัมภาษณ์ถึงปัจจัยเกี่ยวเนื่องด้านอ่ืน 

 4) ควรมีการทบทวนเรื่องกรอบเวลาในการทำงานเช่นแบ่งการทำงานเป็น 3 กะ โดยมี 4 ทีม 
ทำงาน 3 ทีมหยุด 1 ทีม ให้มีการหมุนเวียนการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการหยุดพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ เพ่ือลดความเม่ือยล้าในการทำงานรวมถึงลดการขาดงานของพนักงานอันเป็นผลมาจากสภาพ
การทำงาน แต่ต้องทำการทบทวนด้านกฎหมายประกอบด้วยอีกด้านหนึ่ง 
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 5) ปัจจัยจูงจัยไม่มีความแตกต่างในการขาดงานหรือลางานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่ปัจจัยค้ำ
จุนในด้านสภาพแวดล้อมการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
บริษัทควรมีการทบทวนและกำนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมใน 2 ด้านนี้เข้าไปด้วย เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับพนักงาน เช่นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หรือการสนับสนุนการเพิ่มทักษะ
ของพนักงาน ให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน รักใน
องค์การ รักในงานที่ทำเป็นต้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงาน 
กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 

 
 
 

อธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงาน มีความสำคัญต่อ ธุรกิจ
ของและความมั่นคงของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะรถที่บริษัทจัดหามารับพนักงานนั้นไม่มีความพร้อม 
ไม่มีมาตรฐานด้านการให้บริการจะส่งผลให้พนักงานมาทำงานล้าช้า มีผลต่อการผลิตโดยรวมของบริษัทผู้
ว่าจ้างอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ว่าจ้างจึงต้องการหาผู้ให้บริการรายใหม่ ที่ดีมีคุณภาพ ทางด้านการให้บริการ 
ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่มีคุณภาพจำนวนน้อยราย จึงทำให้ผูว้่าจ้างมีความต้องการผู้ให้บริการที่ดีเพ่ิม
สูงขึ้น 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการได้ โดยจะมีขอบเขตที่
สามารถควบคุมได้ เช่น ตัวรถ นักขับ การบริหารงาน เพื่อต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการเป็นต้น โดยบริษัทใหญ่ที่มีความพร้อม
มากกว่าจะได้เปรียบทางการแข่งขันมากว่า บริษัทเล็ก ที่ไม่มีความพร้อมและขาดการวางแผนการเติบโต 
รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
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Abstract 
 

 A study of factors affecting the decision to use the shuttle bus service Is important 
to Its business and the stability of the company are enormous.  Because the car that the 
company provided to receive employees is not ready There is no standard of service. Will 
result in staff coming to work more slowly It definitely affects the overall production of the 
employer. Therefore, the employer wants to find a new service provider. Good quality On 
the service side At present there are only a few quality service providers Therefore, the 
employer has a higher demand for good service providers. 

 The study found that Service users can set the service provider qualifications. There 
will be areas that can be controlled, such as the car, the driver, the management to create 
satisfaction for the users.  And building a good relationship between service users And 
service providers etc.  The bigger companies that are more ready have more competitive 
advantages than smaller ones that are less readily prepared and lack planning for growth. 
Including clearly defining the service provider's qualifications. 
 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงาน มีความสำคัญต่อการ
เตรียมพร้อมของผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานมาก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากมองหาผู้ให้บริการ
ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่มีคุณภาพจำนวนน้อยราย จึงทำให้ความต้องในการใช้รถ
รับส่งพนักงานมีจำนวนมาก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรยกระดับผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานใน
ปัจจุบันให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด และต้องการให้มีการแข่งขันในด้าน
มาตรฐานการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกใช้บริการ 

 รถรับส่งพนักงานปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการตลาดเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา           
มีคู ่แข่งรายใหม่เพิ ่มสูงขึ ้น แต่ผู ้ประกอบการรถรับส่งพนักงาน พบว่านักขับขาดความรู ้ทักษะ                
ความชำนาญในการขับรถสาธารณะ ทำให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงมีอุบัติเหตุที่รุนแรง
มากขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพ่ือต้องการทราบความต้องการของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงาน 

 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของผู้ประกอบการรถรับส่ง
พนักงาน 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่ง
พนักงาน กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง โดยเป็นการ
สัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานและความต้องการที่คาดว่า
จะได้รับจากการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจะมีประโยชน์กับผู้ให้บริการที่ยังไม่
ทราบความต้องการของผู้ใช้บริการ และต้องการพัฒนาการให้บริการรถรับส่งพนักงานนี้ให้มีคุณภาพที่
สูงขึ้นต่อไป 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย   

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใช้ในการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริหารรถ
รับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง จำนวน 2 กลุ่ม ตาม
ขอบเขตการศึกษา มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 5 ท่าน เป็นผู้บริหารโรงงานญี่ปุ่น 1 ท่าน เป็นผู้บริหารโรงงาน
คนไทย 4 ท่าน  นอกจากนี้ เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทั้งตำราผลการวิจัย ข้อมูลเผยแพร่จาก
อินเตอร์เน็ต และข้อมูลเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวข้อง การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ 
การจำแนกและการจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) การวิเคราะห์ส ่วนประกอบ 
(Componential Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล 
(Cause and Effect Analysis) และการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) 

5. เครื่องมือการวิจัย 

 ศึกษาวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อออกแบบคำถามสำหรับใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions) เป็นลักษณะคำถามปลายเปิด (Open end) และ
เป็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยมีสาระสำคัญตรงกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดที่
กำหนด เพื่อสอบถามกลุ่มประชากรที่กำหนดและสิ่งที่ผู ้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ต้องการรับบริการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานด้านพนักงานขับรถ มาตรฐานด้านการซ่อม
บำรุง มาตรฐานด้านการให้บริการ มาตรฐานด้านการควบคุมการเดินรถ มาตรฐานด้านตัวรถ 
มาตรฐานด้านราคาค่าบริการ 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ภาครัฐ เพื ่อเป็นข้อเสนอแนะให้กับภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที ่ เช่น                  
การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัย การตรวจสภาพรถทุก ๆ 6 เดือน การติดตั้ง GPS และควบคุมความเร็ว 
กำหนดคุณสมบัติของพนักงานขับรถสาธารณะ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ต้องใช้เงินจาก
รัฐบาล ที่เกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

 ภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนา ยกระดับ ผู้ประกอบการรถรับส่งพนักงาน              
ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ครอบครัวไม่ต้องสูญเสียคนที่รักไปจากอุบัติเหตุ               
มีการจ้างงานที่เพ่ิมมากข้ึน มีรายได้ท่ีสูงขึ้น จากความสามารถของพนักงานขับรถ 

7. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบความคดิการวิจัย 

 การทบทวนวรรณกรรมในครั ้งนี ้จะพิจารณาในเรื ่องของข้อกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 คุณลักษณะเฉพาะรถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งแบบ
ปรับอากาศ สัญญาและเงื ่อนไขการจ้างงาน หลักการบริหารงานทางการตลาด รายงานงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับ
อื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้แทน ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วยบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การขนส่ง การจดทะเบียน การตรวจสภาพรถ การใช้รถทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก 
และการใช้รถบนทางสาธารณะมีจำนวน 169 มาตรา โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบีมอบหมายเป็นนาย
ทะเบียนกลางมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  การขนส่งระหว่างจังหวัดและการขนส่งระหว่าง
ประเทศให้นายทะเบียนกลางเป็นนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดให้ขนส่งจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัดมี
อำนาจและหน้าที ่ตามพระราชบัญญัต ินี้  และกำหนดแต่งตั ้งให ้บ ุคคลต่าง ๆ ทำหน้าที ่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ การกำหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อ
บรรดารถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการสำหรับรถบรรทุกที่ใช้น้ำหนักรถตำกว่าหนึ่งพันหกร้อย
กิโลกรัม รถบรรทุกขนาดใหญ่ จึงได้กำหนดบทเฉพาะกาลขึ้นเพื่อให้คลอบคุมรถยนต์ทุกประเภทตาม
พระราชบัญญัตินี้และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถในปัจจุบันที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปมากและเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติของการขนส่งทางบก  
(พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก, พ.ศ. 2522) 

 คุณลักษณะเฉพาะรถบัสขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั ่ง แบบปรับอากาศของบริษัทแห่งหนึ่ง 
ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะทั่วไปเป็นรถบัสขนาดใหญ่ปรับอากาศ รูปทรงมาตรฐานประกอบด้วย
ตัวถังในประเทศไทย ชนิด 6 ล้อ ขับเลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4x2 จำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 40 
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ที่นั ่งเบาะพนักพิงปรับเอนได้ ตัวถังส่วนใหญ่จะเป็นผลติภัณฑ์ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตกเช่น 
เยอรมัน สวีเดน ฮังการี หรือประเทศญี่ปุ่นและประกอบในประเทศไทย พวงมาลัยขวา มีระบบช่วย
ผ่อนแรงถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 2) คุณลักษณะเฉพาะระบบเครื่องยนต์เป็น
เครื่องยนต์ และแชสซีส์รถ (CHASSIS) ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบ
ควบคุมการจ่ายน้ำมันคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านมาตรฐานไอเสียตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ 23152551 ด้านการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ หรือ ยูโร 3 หรือดีกว่า
กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 275 กิโลวัตต์ มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 
12,900 ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นแบบแซสซีส์รถบัสโดยเฉพาะ (BUS CHASSIS) ชนิดเฟรมบริเวณ
กลางรถต่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ ความยาวตัวรถ ไม่น้อยกว่า 11.9 เมตร ความสูงตัวรถเมื่อ
ประกอบตัวถังเสร็จ ประมาณ 3.6 เมตร ความกว้างตัวรถเม่ือประกอบตัวถังเสร็จไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร 
ระยะห่างของฐานล้อ (WHEEL BASE) ตามมาตรฐานผู้ผลิต 3) ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน 
พวงมาลัยขวามีเครื่องช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) ปรับระดับได้ 4 ระดับ ระบบ
กันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบถุงลม 2 ลูก และโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลงสมรรถนะรับน้ำหนักได้ไม่
น้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้งวาลว์ปรับแรงดันลม ถุงลม สามารถปรับระดับยกขึ้น-ลงได้ (โดย
ใช้แบบระบบไฟฟ้า) ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบถุงลม 4 ลูกติดตั้งนอกแนวแซสซีส์และโช้คอัพ
พร้อมเหล็กกันโคลง สมรรถนะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัมพร้อมติดตั้งวาลว์ ปรับ
แรงดันลม ถุงลมสามารถปรับระดับยกขึ้น-ลงได้ (โดยใช้แบบระบบไฟฟ้า) 4) ระบบเครื่องปรับอากาศ
เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น หรือไต้หวัน ยี่ห้อนิปปอน เดนโซ่ หรือดีกว่า ขนาดความเย็นไม่น้อย
กว่า 135,000 BTU/h คอมเพรสเซอร์ขนาด ไม่น้อยกว่า 6 สูบไม่ต่ำกว่า 645 ซีซี แบบคอล์ยเย็นติดตั้ง
บนเพดานกลางตัวรถ คอล์ยร้อนติดตั้ง บริเวณท้ายรถ โดยใช้เครื่องยนต์ของรถฉุดโดยตรง (Direct 
Drive) ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบปรับ อากาศต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งระบบ คอล์ยร้อน คอล์ยเย็น 
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ เป็น ของแท้จากโรงงานผู้ผลิตทั้งระบบ (โดยแนบหนังสือรับรอง
จากผู้ผลิต) เป็นของใหม่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO และมีศูนย์บริการภายในประเทศ 
เครื่องปรับอากาศใช้น้ำยาทำความเย็น R134a 5) ระบบส่งกำลัง คลัทซ์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เกียร์
แบบเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์ 6) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ความจุไม่ต่ำกว่า 200 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 4 
หม้อ (แยกระบบไฟฟ้าใช้กับรถ 2 หม้อ และระบบเครื่องปรับอากาศ 2 หม้อ) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 แอมแปร์ จำนวน 2 ลูก ภายในตัวรถติดตั้งไฟแสงสว่างแบบ LED 
จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด โดยมีสวิทย์ เปิด-ปิดแยกแต่ละจุดและมีไฟส่องสว่างที่ประตูขึ้น–ลง มีไฟ
แสดงความสูงของรถยนต์ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกที่ปัดน้ำฝนบริเวณกระจกบังลมหน้า
ชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับความเร็ว มีระบบฉีดน้ำล้างกระจก การทำงานของใบปัด
น้ำฝนสามารถปัดน้ำฝนทำความสะอาด กระจกมีวงกว้างไม่น้อยกว่า 170 องศา เพียงพอที่พนักงานขับ
รถจะมองเห็นภายนอกรถได้ ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้ารถ จำนวน 2 ชุด/ชุดละไม่น้อยกว่า 2 ดวง 
บริเวณซุ้มล้อหน้าและล้อหลัง ข้างรถด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีโคมไฟเลี้ยวข้างละ 2 ดวง (แบบหลอด 
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LED) 7) ระบบห้ามล้อ ห้ามล้อเป็นแบบดรัมเบรก ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง แบบแรงดันลมล้วนมีการ
ควบคุมอย่างน้อย 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบป้องกันการล็อกของเบรก (ABS) มีเบรกมือแบบสปริง 
เบรกกระทำที่ล้อหลัง มีห้ามล้อช่วยแบบ Retarder 8) กงล้อและยาง กงล้อคู่หน้า เป็นแบบเดี่ยว และ
กงล้อหลังเป็นแบบคู่รวมทั้งมีกงล้อ ยางอะไหล่พร้อมที่ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ขนาดยางไม่น้อยกว่า 
295/80 อาร์ 22.5 โดยยางทั ้งหมดเป็นยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ยี ่ห้อบริสโตน หรือดีกว่า 9) 
ลักษณะตัวรถและอุปกรณ์ภายในตัวรถ มีประตูขึ้น ลง ผู้โดยสารแบบบานเดี่ยวทางด้านซ้าย 2 ประตู 
โดยอยู ่ตอนหน้า 1 ประตู และกลางตัวรถ 1 ประตู เปิด-ปิดด้วยระบบอัตโนมัต ิลมดันแบบ 
PNEUMATIC พร้อมระบบป้องกันประตูหนีบ อุปกรณ์กระบอกลมสำหรับประตูอัตโนมัติได้รับ
มาตรฐาน ISO มีประตูด้านคนขับ 1 บาน พร้อมกุญแจล็อค โครงรถใช้เหล็กเชื่อมประสานตลอดคัน 
ตัวถังด้านข้าง ภายนอก และหลังคาหุ้มด้วยแผ่นเหล็ก EG (เหล็กชุบซิงค์) เบอร์ 18 (หรือหนาไม่น้อย
กว่า 1.2 มิลลิเมตร) แผ่นเหล็กหุ้มข้างบริเวณล้อ ลักษณะเป็นบานเปิดได้ เพ่ือสะดวกแก่การเปลี่ยนยาง
ใช้หุ้มด้วยแผ่นเหล็กซิงค์ ตัวถังรถด้านในฝ้าเพดานให้กรุด้วยวัสดุกันความร้อนชนิด ไม่ลามไฟแล้วปิด
ทับด้วยแผ่นวัสดุ ABS ชั้นวางสัมภาระเหนือผู้โดยสารทั้ง 2 ด้าน ทำจากวัสดุ ABS ขึน้รูป คอนโซลหน้า
และท้าย หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป พื้นรถเป็นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นอัดแน่น หรือแผ่นพลาสวูด ความ
หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปูทับด้วยผ้ายางปูพื ้นอย่างดีชนิดอย่างหนา ทับปิดขอบด้วยคิ้ว 
อลูมิเนียม บันไดหน้าทำด้วยแผ่นเหล็ก ปิดทับด้วยอลูมิเนียมลายกันลื่น มีราวบันไดสำหรับจับขึ้น-ลง 
เป็นสแตนเลส และมีผ้ายางดักฝุ่นบริเวณบันไดทางขึ้น-ลง พื้นทางเดินช่องกลางลดระดับต่ำกว่าพื้นที่
ติดตั้งเบาะนั่ง ทั้ง 2 ข้าง บริเวณร่องทางเดินปูทับด้วยยางปูพื้น ใช้น้ำยาซีลอย่างดีและไม่มีฤทธิ์กัด
กร่อนแผ่นเหล็กตัวรถและไม่มีไอระเหย หน้าต่างผู้โดยสารเป็นบานติดตายตัวแบบนิรภัยโค้ง และ
กระจกกันลมข้าง เคลือบสารกันแสงด้านบนสีชา 1 ใน 3 ส่วนนับจากด้านบน ติดตั้งกล้องวงจรปิดยี่ห้อ 
Think ware Dash Cam, vico opia2 หรือดีกว่า สำหรับมองภาพขณะถอยหลัง (Reverse Camera) 
ทำงานอัตโนมัติร่วมกับเซนเซอร์ ตรวจสอบระยะถอยหลังเมื่อเข้าเกียร์ถอยด้านท้ายรถ และมีจอภาพ
ติดตั้งบริเวณคอนโซลแสดงหน้า พนักงานขับรถและเสียงสัญญาณ เมื่อขณะใช้เกียร์ถอยหลัง เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยขณะถอยหลัง ติดตั้งกล้องหน้ารถ ยี่ห้อ Think ware Dash Cam, vico opia2 
หรือดีกว่า ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องโดยสาร ยี่ห้อ Hikvision , Dahua หรือดีกว่า มี
ระบบนำทางอัตโนมัติ (GPS) กระจกหน้ารถเป็นแบบแผ่นเดียว ตอนบนเคลือบฟิล์มยูวีกัน ความร้อน
และกันแสง 100% ตอนล่างติดฟิล์มยูวีกันแสงและความร้อน 40% กระจกท้ายเป็นแบบนิรภัย 2 ชั้น 
หนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร เคลือบสารกันแสงแดดสีซาด้านบน ติดฟิล์มยูวีกันแสงและความร้อน 
60% เต็มแผ่น กระจกทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น ที่ได้รับการรับรอง ความปลอดภัยตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มีประตูฉุกเฉิน 1 ประตูด้านข้าง ตอนท้ายฝั่งขวาของตัวรถ ด้านนอกติด
สติ๊กเกอร์คำว่า “ประตูฉุกเฉิน” ส่วนด้านในของประตูให้ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ท่ีบ่ง บอกว่าเป็น
ประตูฉุกเฉิน ที่นั่งพนักงานขับรถ สามารถเลื่อนปรับระยะหน้า-หลัง, สูงต่ำ และสามารถปรับเอนได้ 
พ้ืนรถบริเวณท่ีนั่งพนักงานขับรถเสริมให้มีความแข็งแรงกว่าปกติ ติดต้ัง เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดตามที่
กฎหมายกำหนด มีผนังกั้นแยกส่วนระหว่างห้องผู้โดยสารกับห้องพนักงานขับรถ โดยผนังกั้น 2 ใน 3 
ส่วนเป็นกระจกนับจากด้านบนลงมา และติดตั้งประตูตรงกลางสำหรับเปิด-ปิด ประตูมี ลักษณะ
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ทำนองเดียวกับผนังกั้น เป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น หนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร มีที่นั่งผู้ช่วยพนักงานขับ
รถ เป็นแบบยกพับเก็บได้ เก้าอ้ีผู้โดยสารทุกที่นั่ง สามารถปรับเอนได้ โครงสร้างเก้าอ้ี เป็นโลหะ เบาะ
ที่นั่งขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร พร้อมพนักพิงเป็นฟองน้ำอัดขึ้นรูป ด้านหน้า หุ้มด้วยหนัง
เทียม พีวีซี ติดตั้งที่พักแขนด้านช่องทางเดินทุกตัว ติดตั้งที่วางขวดน้ำพับเก็บได้หลังเบาะ ติดตั้งที่
แขวนแบบตะขอแบบพับเก็บได้หลังเบาะ และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดทุกที่นั่ง ยกเว้นแถว นั่ง
ท้ายสุด ระบบช่องจ่ายแอร์ที่เพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสารทั้งซ้าย ทุกที่นั่ง ทำด้วยวัสดุ ABS หัวจ่ายแอร์
ปรับปริมาตรและทิศทางลมได้ มีไฟอ่านหนังสือ และมีสวิทซ์ไฟปิด-เปิดแยกอิสระ ติดตั้งพัดลมดูด
อากาศแบบสองทิศทางอย่างดี ขนาดใหญ่จำนวน 2 ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยออกแบบไม่ให้น้ำ
เข้าได้ในการใช้งานเวลาฝนตก และเป็น ทางออกฉุกเฉินได้ ติดตั้งผ้าม่านสีตามที่คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดแบบหีบเพลงชัก และบริเวณหน้าพนักงานขับรถติดตั้งผ้าม่านกันแดด 
(ชนิดถอดเก็บได้) สีตัวรถภายนอก ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดใช้
มาตรฐานสีตรานกแก้วหรือมาตรฐานสีอ่ืนที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า แบบ 2 K พ่นภายในห้องพ่น
และอบสีคุณภาพ เป็นห้องพ่นสีระบบแห้ง ปราศจากความขึ้นเพื่อความคงทนของสี สามารถอบที่
ความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียล (แนบรายละเอียดห้องพ่นสีประกอบการเสนอ ราคา) ใช้
ลวดลายตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด สีภายใน
ตัวถังรถในส่วนที่เป็นเหล็กใช้สีขาว 10) อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ ประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์
ขนาดไม่น้อยว่า 32 นิ้ว เครื่องขยายเสียงแบบ 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ เครื่องเสียงติด
รถยนต์จำนวน 1 ชุดระบบเสียง STEREO ไมโครโฟนสายและไร้สาย เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า นาฬิกา 
กระจกมองหลัง บังแดดหน้ารถ ห้องเก็บสัมภาระ เครื่องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ค้อนเคาะกระจก 
11) ชุดเครื่องมือประจำรถ นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น  ๆ ตาม
มาตรฐานกระทรวงอ ุตสาหกรรม  สำน ักงานมาตรฐานไอเอสโอ  สำน ักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองมาตรฐานระบบงาน  

 สัญญาและเงื ่อนไขการจ้างงานระหว่างผู้ว ่าจ้างและผู้ประจ้างประกอบด้วยรายละเอียด
ข้อตกลง คำจำกัดความและความหมาย การประกันภัย ภาระความรับผิดชอบ ภาระความรับผิดชอบ 
เหตุสุดวิสัย การแก้ไขสัญญา การยกเลิกสัญญา การถ่ายโอนสัญญา กฎหมายที่ให้บังคับสัญญาฉบบันี้
จัดทำขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ค่าสินจ้างและการจ่ายเงิน ข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
รับจ้างและงานบริการ 

 หลักการบริหารงานทางการตลาดโดยใช้ 4P หลักกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมายแต่ที่
เป็นที ่รู ้จักและได้รับความนิยมในการใช้มากที ่สุด  คือหลักการบริหารงานทางการตลาด 4P 4P 
(Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใช้คือการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากัน และเป็นที่
ต้องการของกลุ่ม เป้าหมายที่เราเลือกเอาไว้ให้มากท่ีสุด ในบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 
4P ได้ทั้งหมดในระยะสั้นก็ไม่เป็นไร เพราะเราสามารถ ค่อย ๆ ปรับกลยุทธ์จนได้ ส่วนผสมทาง
การตลาดได้เหมาะสมที่สุด ( 4P อาจจะเรียกว่า marketing mix) ดังรายละเอียด 1) Product ก็คือ
สินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกำหนดตัว product ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่า
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กลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร เช่นต้องรถบัสที่เป็นรถใหม่ ประกอบตัวถังใหม่ รถต้องดูดีนั่งแล้วรู้สึก
สบายและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ หรือต้องทำตามที่ลูกค้าต้องการโดยไม่ผิดต่อกฎหมาย โดยผู้
ซื้อหรือผู้รับบริการจะพิจารณาจากความแตกต่างของสินค้าและราคาของสินค้า 2) Price ราคาเป็นสิ่ง
ที่ค่อนข้างสำคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออกก็ลดราคาอย่างเดียวเพราะการลดราคาสินค้า 
อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีข้ึนได้ หากปัญหาอื่น ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข การตั้งราคาในที่นี้จะเป็นการ
ตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น เราต้องการทำราคาสูง เราต้องขาย
ของดีตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการให้บริการที่ดี มีมาตรฐานสูง กำหนดกลุ่มตลาดให้ชัดเจน 
หรือ กลุ่มที่เป็นเป้าหมายอยากให้ซื้ออาจจะไม่ซื้อ แต่คนที่ซื้ออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซึ่งมีน้อยกว่าและ
ไม่คุ้มที่จะขายแบบนำด้วยราคา ผู้ให้บริการจะต้องสร้างตัวตนให้ลูกค้าสัมผัสได้เพราะราคาคือตัวบ่ง
บอกภาพลักษณ์ของสินค้าที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการทำธุรกิจ ราคาที่เราต้องการ อาจ
ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แต่จะมองกันในเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 3) Place คือ
วิธีการนำสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลาย ๆ แห่ง วิธีการขายหรือการกระจาย
สินค้าจะมีความ สำคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดี
เสมอ เพราะมันขึ้นอยู่กับว่า สินค้าของท่านคือ อะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร เช่นของใช้ใน
ระดับบน ควรจะจำกัดการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เสียภาพ ลักษณ์ได้สิ่งที่เราควรจะ
คำนึงอีกอย่างของวิธีการกระจายสินค้าคือต้นทุนการกระจายสินค้า 4) Promotion คือการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่นโฆษณาในสื่อต่าง ๆ หรือการทำกิจกรรม ที่ทำให้คน
มาซื้อสินค้าของเรา เช่นการทำการลดราคาประจำปี การคิดราคาตามอัตราค่าน้ำมัน การจัดช่วยเหลือ
งานกินเลี้ยงประจำปีพนักงานกรณีต้องการใช้รถ เป็นต้น การจัดให้พนักงานผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบรถรับส่งเพื่อแจ้งข้อเสนอแนะการปรับปรุงและควรดูเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย  
เช่นจัดสัมนาของบริษัทผู้ว่าจ้างในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกเหนือจาก 4ญ ยังมีกลยุทธ์อื่นที่จะ
สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าและสร้างความตามแตกต่างในสินค้าและบริการ เช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 

 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลกใน
ภาพรวมของ คค. แม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนบนโครงข่าย
ถนน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คค. จะมีสถิติลดลงจากปี พ.ศ. 2561 แต่ดัชนีการเสียชีวิตต่อผู้
ประสบเหตุ จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2562 มีสถิติสูงขึ้น ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุบนถนนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ คค. ในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ถนน 
และสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ บนถนนส่วนใหญ่เกิดบนสายทางในความรับผิดชอบของ ทล. ถึงร้อยละ 88 
เมื่อเทียบกับถนนประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คค. ทางตรงยังเป็นลักษณะถนนที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด และเป็นจุดเสี่ยง บนสายทาง นอกจากนี้พฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุของผู้ขับขี่ เกิด
จากการใช้ความเร็วเกินกำหนดและหลับใน ในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมเพิ ่มขึ้น 
1.16 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการจดทะเบียนเป็น
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รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุดสำหรับรถโดยสารไม่ประจำทางและรถโดยสารส่วนบุคคลก็มีการ
จดทะเบียนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี ้อุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มลดลงทั้งจำนวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ ผู ้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต โดยรถแท็กซี่มีการเกิด อุบัติเหตุสูงกว่ารถโดยสารสาธารณะ
ประเภทอื่น ๆ รองลงมาเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) และรถโดยสาร ขนาดใหญ่ ซึ่งจากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาปัจจัยของความรุนแรงในการ เกิดอุบัติเหตุในรถ
โดยสารสาธารณะด้วยการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก (In-Depth Crash Investigation) เนื่องจากรถ
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่รุนแรงมากกว่าเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงและ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสูง นอกจากนี้สถิติดังกล่าวแสดงถึงพฤติกรรมการขับขี่  ยานพาหนะ ถนน และ
สภาพแวดล้อมของถนนที่ส่งผล ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับปีที่ผ่านๆ มา แม้ว่าในภาพรวม ของประเทศ สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้ม
ลดลง หน่วยงานของ คค. ที่เก่ียวข้อง จึงจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน งานด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยเครื่องมือสำคัญ อาทิ 
การจัดทำแผนดำเนินการและงบประมาณที่ชัดเจน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด การนำเทคโนโลยีมาช่วยลดอุบัติเหตุและการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน ซึ่งเครื่องมือข้างต้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างระบบการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพและ ยั่งยืนยิ่งขึ้นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจาการใช้รถใช้ถนนในปี พ.ศ. 
2562 มีจำนวน 19,904 ราย ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา สำหรับอุบัติเหตุ ทางถนนที่เกิดขึ้นบน
โครงข่ายในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวน 
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมสตลงมากกว่าร้อยละ  
30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ทางหลวงแผ่นดินยังมีสถิติผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับสูง 
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังมีสาเหตุ  จากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ การมุ่งเน้น
แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน การมุ ่งเน้นวิถีแห่งความปลอดภัย (Safe 
System Approach) การมุ่งสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบัน โดยมูลเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจาก 3 ส่วนสำคัญคือ 1) ผู้ขับขี่
พฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  คค. ในปี พ.ศ.
2562 สามารถสรุปพฤติกรรมเสี่ยงหลัก คือการขับรถเร็วเกินกว่ากำกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะบน
ถนนทางตรง ทั้งบนถนน ทางหลวง ทางหลวงชนบท และบนทางด่วน การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ทั้ง
ในกรณีรถตัดหน้าและคนตัดหน้า ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสีย การควบคุมรถหรือไม่สามารถหยุดรถได้ทัน 
โดยการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหลักในรถโดยสารสาธารณะด้วย การหลับ
ในขณะขับรถโดยเฉพาะบนถนนทางหลวงและถนนที่มีลักษณะเป็นทางตรง การเมาสุรา มีการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนบนสายทางหลวงชนบทในสัดส่วนที่สูงกว่าทางหลวง และทางด่วน รวมถึงเป็นปจัจัย
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เสี่ยงหลักท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลหยุดยาว 2) ยานพาหนะ ในภาพรวมของประเทศ
ไทย รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถยนต์นั ่งส่วนบุคคลและรถยนต์นั่ง
สาธารณะมีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุสูงบนทางหลวงและรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุสูง
บนทางหลวงชนบท ซึ่งสภาพของรถยนต์ การที่อุปกรณ์ของรถบกพร่อง โดยเฉพาะระบบห้ามล้อ
ขัดข้องถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง นอกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งใน
มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง บนทางหลวงชนบท และบนทางด่วน มาจาก
กรณีที่อุปกรณ์ของรถเสียและทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงเครื่องหมายหรือไม่แสดงสัญญาณตามที่
กำหนดได้ เช่น การให้สัญญาณไฟ จอด ชะลอ หรือเลี้ยว เป็นต้น ดังนั้น การตรวจสภาพรถยนต์อย่าง
สม่ำเสมอและไม่ดัดแปลงสภาพรถ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ภายในรถ อาท ิถุงลมนิรภัย เข็มขัด
นิรภัย จะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรง  และการ
เสียชีวิต กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการชนบนถนน 3) ถนนและสภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพของ
ถนน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของ คค. เกิดบริเวณทางตรงมากกว่า บริเวณ
ทางโค้งและถนนบริเวณทางแยก ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศมา
จากถนนลื่นจากฝนตก คนข้ามถนนตัดหน้ารถ สัญญาณไฟจราจรและป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจน และยัง
มีสาเหตุจากการชนสิ่งกีดขวางเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญด้วย 

จากการการทบทวนวรรณกรรมสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
รถรับส่งพนักงาน สรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่กำหนดตัวแปรต้น 7 ด้านประกอบด้วย
มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานพนักงานขับรถ มาตรฐานการซ่อมบำรุง มาตรฐานการให้บริการ 
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ มาตรฐานตัวรถ มาตรฐานราคาค่าบริการ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวจะมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทต่าง ๆ โดยผู้วิจัยนำมาปรับใช้ในการเก็บ
ข้อมูลในงานวิจัยในทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบความต้องการของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้



อธิเมศร์ ฉัตรวรีย์โชติ 

  689 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

บริการรถรับส่งพนักงานและเพื ่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของ
ผู้ประกอบการรถรับส่งพนักงานโดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้  1) มาตรฐานด้านความปลอดภัยมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 2) 
มาตรฐานด้านพนักงานขับรถมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานงานของบริษัทใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 3) มาตรฐานด้านการซ่อมบำรุงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง 4) มาตรฐานด้านการ
ให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จังหวัดระยอง 5) มาตรฐานด้านการควบคุมการเดินรถมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่ง
พนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง 6) มาตรฐานด้านตัวรถมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง         
7) มาตรฐานด้านราคาค่าบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานของบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 

8. สรุปผลการวิจยั 

 การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
จังหวัดระยอง พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการความปลอดภัยขณะใช้บริการรถรับส่งพนักงาน 
พนักงานขับรถมีระเบียบวินัย ไม่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายขณะขับรถ มีการเตรียมพร้อม
ก่อนให้บริการ รับพนักงานได้ตามเวลาที่กำหนด รถที่ให้บริการมีสภาพใหม่พร้อมใช้งาน สะอาด และมี
การซ่อมบำรุงอย่างดี ไม่เสียระหว่างให้บริการ รถติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รถและพนักงานขับรถปฏิบัติ
ถูกต้องตามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง ราคาค่าบริการสามารถ
ยอมรับได้ รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการจะต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมั่นคง
ด้านทุนจดทะเบียน ไม่เคยมีประวัติเสียทางด้านการให้บริการที่ผ่านมา และจากการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์สามารถตามสมมติฐาน 7 ประการพบว่ามีตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการใน 4 
ลำดับดังนี้  

 ตัวแปรด้านมาตรฐานพนักงานขับรถ พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดโดย
การสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบความสามารถในการขับขี่และตรวจสภาพทางด้านร่างกาย และ
เมื ่อเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯแล้วจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องโดยการฝึกอบรม  ทั ้งความรู้
ความสามารถในการดูแลรักษารถ การขับขี ่อย่างประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนจิตสำนึกในการ
ให้บริการ มีความภาคภูมิใจในอาชีพนักขับ ทำงานด้วยความตั้งใจ รักความก้าวหน้าเรียนรู้พัฒนาตัวเอง 
เติบโตไปกับบริษัท 

 ตัวแปรด้านมาตรฐานการซ่อมบำรุง ด้านการดูแลรักษาเครื่องยนต์และมาตรฐานต่าง ๆ ของ
อะไหล่ ทุกชิ้นส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทางบริษัทฯ ไม่ควรมองข้ามบริษัทฯ ต้องจัดให้มีคลังสินค้าประเภท
อะไหล่ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันที และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงให้มีความรู้
ความสามารถด้านการซ่อมบำรุง อย่างต่อเนื ่อง ช่างทุกท่านจะต้องมีความชำนาญ ทักษะ และมี
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ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีการเปลี่ยนอะไหล่
ทันทีเมื่อครบอายุการใช้งาน โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย เพื่อสมรรถภาพที่ดีของรถทุกคัน และ
บริษัทฯต้องจัดให้ฝ่ายซ่อมบำรุงมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหานอกสถานที่ด้วยรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ได้
ด้วย 

 ตัวแปรด้านมาตรฐานการควบคุมการเดินรถ รถทุกคันจะติดตั้งระบบติดตามรถแบบ Real time 
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทำการตรวจสอบสถานะของรถตลอด 24 ชั่วโมงและทำการบันทึกสถานะของ
รถตามที่กำหนดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยบริษัทฯมีข้อกำหนดให้รถทุกคันพร้อมให้บริการก่อน
เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 80 กม./ชม.ตลอดการให้บริการ เมื่อรถนำส่ง
พนักงานเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องทำการสรุปข้อมูลการรับ-ส่งและรายงานให้ลูกค้าทราบทุก ๆ วัน 
(Daily report) 

 ตัวแปรด้านมาตรฐานตัวรถ รถบัสต้องประกอบจากคัซซีและเครื่องยนต์ใหม่จากบริษัทรถชั้นนำ
อาทิเช่น ฮีโน่ สแกนเนีย และประกอบตัวถังตามคุณลักษณะการใช้งานมีการออกแบบโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลัก และหากเป็นรถปรับอากาศ จะติดตั้งระบบปรับ
อากาศที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นเพื่อสุขลักษณะที่ดีของผู้โดยสารทุกคน และรถทุกคันจะมีระบบอำนวย
ความสะดวก อาทิเช่น ทีวี เครื่องเสียง เครื่องเล่นวีดีโอ เพื่อความบันเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภัย เช่น ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง ฆ้อนกรีดกระจก ฯลฯ 

9. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับส่งพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

 1. ภาครัฐควรมีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่
เกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ๆ ต่าง เช่น การเมาแล้วขับ 
การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย การบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่องสว่าง อุปกรณ์สะท้อนแสงตามท้องถนน และสัญญาณ
เตือนภัย ส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชนในด้านการขับขี่ปลอดภัย 

 2. ผู้ให้บริการและผู้รับบริการควรมีการวัดผลความพึงพอใจระหว่างกันมากขึ้นโดยการเปิด
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้
ได้มากที่สุด 

 3. ควรจัดให้มีการป้องกันปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อหาจดบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและ
แก้ไขก่อนเกิดปัญหา เช่นการมี Check list ประจำรถเพื่อบันทึกเหตุการณ์ประจำวันและข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

 4. ควรมีมาตรการควบคุมการทำความสะอาดภายในตัวรถ จุดสัมผัส หลังจากเสร็จสิ้นการ
ให้บริการแต่ละครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี พ.ศ. 2564 - 2568  
ของอุตสาหกรรมยานยนต์จังหวัดระยองและชลบุรี 

 
 
 

อัจฉรา รอดเกษม 
 

บทคัดย่อ 
 
 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
ถือเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth 
Engine) ของประเทศไทย จากการศึกษานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี พ.ศ. 2564 - 2568 ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์จังหวัดระยองและชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีและนโยบาย
ยานยนต์ ซึ่งมีผลกระทบและการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ.2564-2568 โดย
ผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการปรับโครงสร้างโรงงานและเทคโนโลยี
การผลิตจากเดิมเน้นแรงงานคนมาเป็นการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) และ
หุ่นยนต์(Robotics) เน้นโครงสร้างโรงงานที่เป็นระบบสายพานมีความต่อเนื่องในการผลิตและลดการ
สูญเสียพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ยังคงมุ่งเน้นการผลิตตามคำสั่งของผู้ผลิต
และประกอบยานยนต์หลัก (Car Marker) เช่น Toyota Honda Ford  ซึ่งมีการออกแบบรูปโฉมยานยนต์
ใหม่ๆ (New Model) แต่ยังคงใช้เครื่องยนต์สันดาปในการขับเคลื่อน และมีผู ้ประกอบการยานยนต์
บางส่วนวางแผนนโยบายการผลิตรถไฟฟ้าหรือแบบลูกผสม (Hybrid) เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการ
ของตลาดส่งออกยานยนต์ที่เพ่ิมขึ้นและตามนโยบายของรัฐบาล จากแนวโน้มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การปรับโครงสร้าง
องค์การเพื่อการบริหาร  มีทั้งแบบแมกทริกซ์ (Matrix organization structure) และโครงสร้างองค์การ
ตามหน้าที่การทำงาน (Functional Organization Structure) ด้านการปรับโครงสร้างอัตรากำลังคน 

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135 หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
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ผู้ประกอบการยานยนต์พิจารณาลดอัตรากำลังคนลงตามปริมาณงานและสภาวะเศรษฐกิจ ด้านการปรับ
โครงสร้างตำแหน่งดำเนินการ 3 แนวทาง คือ ปรับลดบางตำแหน่ง ควบรวมตำแหน่งงานหรือย้าย
ตำแหน่งงานไปไปรวมกันทำงานจุดเดียว เรียกว่า Share Service ด้านการปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือ
แรงงานของพนักงานสำหรับพนักงานด้านสนับสนุนการผลิตหรือทำงานในสำนักงานเช่น ฝ่ายบุคคล บัญชี 
จัดซื้อและฝ่ายขายเน้นพัฒนาเรื่องการใช้สื ่อออนไลน์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
สำหรับพนักงานในสายการผลิตเป็นการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานด้านการใช้งานเครื่องจักร โดยได้รับ
การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้จากหัวหน้างานหรือลูกค้าที่สั่งผลิตเป็นผู้สอนเทคโนโลยีการผลิต  ด้าน
การปรับโครงสร้างการจ้างงาน เน้นจ้างงานเท่าที่จำเป็นหรือตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือมีการ
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งงานภายในองค์การก่อนรับบุคคลภายนอก ด้านการปรับโครงสร้างค่าจ้าง
และค่าตอบแทนจะปรับเพ่ิมขึ้นเฉพาะบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีผลงานโดดเด่น ด้านการปรับ
โครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลองค์การได้ลดสวัสดิการบางประเภทที่ไม่เกี ่ยวกับพนักงาน
โดยตรงและจ่ายเพิ่มเติมพิเศษให้กับกลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมช่วยให้องค์การมีผลกำไร
เพิ่มมาก ด้านการเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้างองค์การจะจ้างงานตามความจำเป็นเท่านั้นโดยเน้น
บุคคลากรที่ทำหน้าที่ได้หลายบทบาทและมีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์การใน
อนาคต ด้านแผนเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเน้นการฝึกอบรมภายองค์การและเพิ่มความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิต 

คำสำคัญ: อุตสาหกรรมยานยนต์  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ชลบุรี 

Human Resource Management Policy of Automobile Industry 2022-
2026 in Rayong and Chonburi Province 

Abstract 
Automobile industry is continually supported by Thai Government.  With the expectation 
to be top 10  of high potential industry as new growth engine of Thailand.  The study of 
Human Resource Management Policy for Automobile industry is led by the trend of 
technology and direction of automobile policy.  The study results are shown that 
technology of Automobile to be restructured from human labor- intensive production to 
automation and robotics production, integrated with the continuous and optimum 
production line.  This leads to gain the productivity and minimize the required plant area. 
Recently with the 2  options of businesses; traditional internal combustion engine car 
makers, and proposed plan of electrical vehicle, the human resource management is 
impacted to organize and restructure such as Matrix organization structure for the western 
style organization and Functional Organization Structure for Asian style organization. 
However, the resource plan is considered to optimize base on the work volume and 
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economic situation.  There are 3  options for restructuring the resources:  Reduce 
unnecessary positions, Share Service, and Merge position.  In the same time, production 
support team or office staff requires the Information Technology and Online systems skill 
and knowledge for supporting production staff.  This technology to be served for 
developing skill and knowledge about the machinery from supervisor or transferring 
technology provider.  In the hiring structure, only the necessary position or government 
supported position to be considered in plan. However, it needs to be filled by the internal 
transfer as the priority prior to be hired. The compensation is considered on the outstanding 
and multi skill persons while the welfare is optimized and provided as necessary only. 

 
Keywords:  Automobile industry, Human Resource Management Policy, Chonburi 
Province 

1. บทนำ 

 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องจาก
เดิมที ่ เน้นเพื ่อทดแทนการนำเข้าแต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็น  1 ใน 10 ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที ่มีศักยภาพเป็นปัจจัยขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ  (New Growth Engine)              
ของประเทศไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีซึ่ง
เห็นชอบในหลักการมีมติอนุมัติให้เป็นอุตสาหกรรมต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
(Next-generation Automotive) เพื่อใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (S Curve) ให้พ้นกับดักที่กำลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  1) กับดักความเหลื่อมล้ำ 2) กับดักความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม และ 3) กับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ยุค 
1.0 2.0 และ 3.0 (ถนัด แก้วเจริญไพศาล, 2560: 190)  

  อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีผู ้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการผลิต  (Supply chain) 
กว่า 2,435 ราย และมีจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมสูงถ ึง  5.5 แสนคน โดยลักษณะของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของไทยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ 

 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบยานยนต์ (Assembler) คือผู้ผลิตขั้นสุดท้ายให้ได้มาซึ่งรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์สำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก โดยปัจจุบันในไทยมีอยู่ทั้งสิ้น 26 ราย 
(ผู้ผลิตรถยนต์จำนวน 18 รายและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 ราย) ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท
ข้ามชาติที่มีเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล้ำหน้า โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น เช่น 
โตโยต้า อีซูซ ุฮอนด้า และยามาฮ่า เป็นต้น 
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 2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต์ (Part maker) คือ ผู้ที่ทำการผลิตชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบยานยนต์ เพื่อป้อนให้กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบยานยนต์ (Assembler) สำเร็จรูปไปใช้        
ในการประกอบยานยนต์ (OEM) โดยสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ  
  2.1) Tier 1 หรือ First tier คือผู้ที ่ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่มีคุณภาพและ
ลักษณะจำเพาะตรงตามที่โรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนด เช่น เครื่องยนต์ ระบบ
เบรก ล้อ ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้มักมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่มีการวิจัย
และพัฒนา (R&D) ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันในไทยมีอยู่ทั้งสิ้น 709 ราย โดยมีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ 
(LSEs) เช่น เด็นโซ่, จอห์นสัน คอนโทรล, บ๊อช, ไทยซัมมิท เป็นต้น และผู้ประกอบการ SMEs 

  2.2) Tier 2 และ Tier 3 คือผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อยหรือผู้จัดหาวัตถุดิบเพ่ือจัดส่งให้ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนใน Tier 1 อีกที เช่น โลหะ พลาสติก ยาง กระจก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีลักษณะ
เป็นผู้ประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนาในระดับไม่สูงนัก ซึ่งปัจจุบันในไทยมีอยู่ทั ้งสิ้นประมาณ 
1,700 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ภายในประเทศ (อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2562:4) 

 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะยาวและเทคโนโลยี
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ทดแทนการผลิตยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป
แบบเดิม ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล สมาคมยานยนต์ ผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน ตลอดจน
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจและเตรียมความพร้อมด้าน
นโยบายทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับนวัตกรรมการผลิตและเศรษฐกิจที่เติบโตจากแนวโน้มเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตของประเทศไทย อ้างอิงจากการประชุมคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาได้ตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ภายในปี พ.ศ. 2573 ไว้ที่ 30% ของการผลิตรถยนต์ในไทย แบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2565 ผลิตรถสำหรับราชการ รถบัสสาธารณะ รถจักรยานยนต์ สาธารณะ 
และยานยนต์ส่วนบุคคลอ่ืนๆ จำนวน 60,000-110,000 คัน ระยะกลาง ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2564-พ.ศ. 2568 
จะเร่งผลักดัน Eco EV จำนวน 100,000-250,000 คัน และผลักดันสมาร์ท ซิตี้ บัส จำนวน 1,000-
3,000 คัน และระยะยาว ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2569-พ.ศ. 2573 จะขยายจำนวน Eco EV จำนวน 750,000 
คัน เพ่ือรองรับ Zero Emission และ Sharing Mobility โดยมีเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 30% ของ
ปริมาณการผลิต 2.5 ล้านคัน (Green Network, 2020) ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อผู้ประกอบยานยนต์
และชิ้นส่วน ตลอดจนนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลายด้าน ได้แก่ การปรับโครงสร้างโรงงาน
และเทคโนโลยีการผลิต เช่น การวางผังโรงงานใหม่ให้สอดคล้องกับการไหลของวัสดุและความสัมพันธ์
ระหว่างแผนกงาน โดยการปรับโครงสร้างและเทคโนโลยีการผลิตนี้ย่อมกระทบต่อนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การปรับโครงสร้างองค์การเพื่อการบริหารจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นอัตรา
กำลังคนที่เหมาะสมไม่มากเกินปริมาณงาน การปรับโครงสร้างตำแหน่งงานไม่ให้ซ้ำซ้อนมีรายละเอียด
งานที่ชัดเจน ด้านทักษะและฝีมือแรงงานควรมีการปรับปรุงตามเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการสื่อสาร
ที่มุ่งเน้นใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น การจ้างงานเป็นแบบระยะสั้นและตามโครงการในช่วงเวลานั้นๆ โดย
มีการปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เหมาะสมดึงดูดใจตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
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ปรับโครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการที่แท้จริง
ของบุคลากร การเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้างที ่มุ ่งเน้นรับพนักงานที่มีทักษะความรู ้และ
ประสบการณ์สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และสุดท้ายคือการเตรียมแผนเพื่อการ
พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

 ผู้ศึกษาต้องการทราบถึงการเตรียมนโยบายด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
เป็นแนวทางและข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีและนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต พ.ศ.2564-
2568 
 2.2 เพ่ือศึกษานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปีพ.ศ. 2564-2568 ของอุตสาหกรรม ยาน
ยนต์ จังหวัดระยองและชลบุรี 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2564 -2568 ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จ ังหวัดระยองและชลบุรี  ผ ู ้ว ิจ ัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาทั ้งหมด 2 ด้าน ได้แก่                   
(1) เทคโนโลยีและนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2564 -2568  (2) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2564-2568 ของอุตสาหกรรมยานยนต์จังหวัดระยองและชลบุรี  โดยกำหนด
ขอบเขตพื้นที่ทำการศึกษาคือจังหวัดระยองและชลบุรี โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 30 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้กรอบของระยะเวลาศึกษานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2564-2568 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดระยองและชลบุรี 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจ ัยเร ื ่องนโยบายการบร ิหารทร ัพยากรมนุษย์  ปี พ.ศ. 2564-2568 ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดระยองและชลบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) โดยใช้แบบสอบถามเชิงลึกที่ได้ผา่น
การปรับแก้ข้อคำถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ตามขอบเขตการศึกษา จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย ประธานชมรมผู ้บร ิหารบุคคลธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (MAC) 1 ท่าน ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง จังหวัดละ 4 ท่าน ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน/ฝ่ายผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง จังหวัดละ 3 ท่าน นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) 
จากเอกสารผลงานวิจัย สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ อาทิ BOI (Board of 



อัจฉรา รอดเกษม 

 697 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเอกสารวิชาการ นำมาวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และวิเคราะห์สาเหตุและผล (cause and effect analysis) 

5. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นำแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทาง
การศึกษานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2564-2568 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัด
ระยองและชลบุรีใน 10 ประเด็นดังนี้ (1) แนวคิดและทฤษฎีการวางผังโรงงาน (2) แนวคิดและทฤษฎีการ
ปรับโครงสร้างองค์การเพื ่อการบริหาร (3) แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างอัตรากำลังคน (4) 
แนวคิดและทฤษฎีวิเคราะห์งานและการปรับโครงสร้างตำแหน่ง (5) แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้าง
ทักษะและฝีมือแรงงาน (6) แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างการจ้างงาน (7) แนวคิดและทฤษฎีการ
ปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน (8) แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล (9) แนวคิดและทฤษฎีการเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้าง (10) แนวคิดและทฤษฎีการเตรียม
แผนเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 
 5.1 แนวคิดและทฤษฎีการวางผังโรงงาน 
 Fred E. Meyers. (2005) นิยามเกี่ยวกบัการจดัวางผงัโรงงานไวว้่า “การจดัวางผงัโรงงาน 
เป็นการจดัการทางกายภาพภายในโรงงานซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์การผลติ สถานี
งาน คน พืน้ทีใ่นการจดัวางและจดัเกบ็วสัดุในการผลติ เสน้ทางการขนยา้ยวตัถุดบิ และอุปกรณ์ ใน
การขนยา้ยวสัดุ”  

 การออกแบบผัง (Layout Design) คือ กิจกรรมการออกแบบเพื่อก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสมของปัจจยัการผลิต ได้แก่ เครื่องจกัร เครื่องมอือุปกรณ์ คนงาน วตัถุดิบ ตลอดจนสิ่ง
อ านวยความสะดวกและ ระบบสนับสนุนการผลติ ใหม้กีารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
(เลศิพงศ ์เศกใจเสอื, 2555) 

 การวางผังโรงงานจำเป็นต้องทำเมื่อมีการก่อสร้างโรงงานใหม่หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักร ขั้นตอนการผลิต โดยการจัดวางผังโรงงานให้ดีนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากวิศวกร
โรงงานและความเห็นชอบจากผู้บริหารจึงจะทำให้การวางผังโรงงานสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้นความจำเป็นที่ต้องมีการวางผังโรงงาน มีสาเหตุหลายประการดังนี้คือ ขยายหรือลด
ขนาดของหน่วยงาน การย้ายหน่วยงานหรือแผนก การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ของเครื่องจักร(วิทยา อินทร์สอน, Industrial Technology Review No.286) 

 การออกแบบผังโรงงานอย่างเป็นระบบ(Systematic Layout Planning: SLP) พัฒนาขึ้นโดย 
Richard Muther ในปีค.ศ. 1967 เป็นกระบวนการวางผังโรงงานที่มุ่งเน้นไปที่ระดับ ความสัมพันธ์



 
 698          การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 

นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี 

ระหว่างสถานีหรือกิจกรรมต่างๆ มีการใช้สัญลักษณ์ แสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่ละแผนกหรือแต่ละ
สถานที่การทำงาน โดยมีขั ้นตอนการคิดวิเคราะห์ว่า แผนกการทำงานใดควรมีการจัดวางใกล้กัน
หรือไม่ แล้วพิจารณาระดับความใกล้ชิดของแต่ละสถานีให้มีภาระงานที่สมดุลกัน  ในการวิเคราะห์
ทั้งหมด 4 เฟสเข้า ซึ่งเป็นแนวทางในการลดระยะทางและลดเวลาในการขนย้ายวัสดุให้ น้อยลงช่วยให้
เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ในทางปฏิบัติ SLP ได้ถูกประยุกต์ใช้ เพื่อออกแบบผังโรงงานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือกล อุตสาหกรรมผลิต อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ผลิตเหล็กเส้น เป็นต้น(ฤภูวัลย์ จันทรสา, 2555) 

 ทฤษฎีการวางผังโรงงาน เป็นการออกแบบผังโรงงานหรือสถานที่เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ทำงานของกระบวนการผลิต ผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร การการวางผัง
โรงงานที่ดีช่วยลดต้นทุนในการบริหารงานให้ต่ำลงได้ การทำงานมีความสะดวกมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
โดยกำหนดตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิ่งสนับสนุนการลดพื้นที่และเวลาที่            
สูญเปล่า ช่วยลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดำเนินงานและบริหารจัดการ เป็นข้อได้เปรียบ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งทางการตลาดจำนวนมาก ความสำคัญของการวางผัง
โรงงานช่วยให้การไหลของวัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง  ช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดกับ
ผู้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการผลิตสั้นลง มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทำได้
สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตต่ำลง(สมศักดิ์, 2548) 

 5.2 แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างองค์การเพื่อการบริหาร 

 โครงสร้างองค์การ เป็นการบ่งบอกว่างานขององค์การจัดแบ่งย่อย จัดรวมกลุ ่มและ
ประสานงานกัน อย่างไร ในการออกแบบโครงสร้างองค์การ มีองค์ประกอบสำคัญ ที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 
ประการ ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของงาน (Work specification) ซึ่งบ่งชี้ว่างานสามารถแบ่งออกเป็นงาน
ย่อยตาม ล ักษณะเฉพาะแต่ละอย่างได ้มากน้อยอะไรบ้าง  สายการบังค ับบัญชา (Chain of 
command) ซึ่งบ่งชี้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน หรือกลุ่มว่าอยู่ภายใต้การ บังคับบัญชาของใคร และต้อง
รายงานกับใคร ขอบเขตการควบคุม (Span of control) หมายถึง จำนวนของผู ้ใต้บังคับบัญชา          
ที่เหมาะสมสำหรับ หัวหน้าจะสามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
การรวมศูนย์และการกระจายอำนาจ (Centralization and decentralization) ซึ่งบ่งบอกให้ทราบว่า 
อำนาจในการตัดสินใจอยู่ตรงจุดใดขององค์การ ความเป็นทางการ (Formalization) ซึ่งบ่งบอกว่า
องค์การเน้นการมีกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ สำหรับเป็นเครื่องมือการดำเนินงานของผู้บริหารและ
พนักงานมากน้อยระดับใด (ชัชวาลสมบูรณ์ 2549:25) 

 ดราฟ(Daft, 1986) ได้ให้ความหมายของโครงสร้างองค์การว่า โครงสร้างเป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่
ในแผนภูมิโครงสร้างองค์การ(Organization chart) เป็นสิ ่งที ่แสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการ
ทั ้งหมดขององค์การ โดยหมายรวมถึงการจัดสรรงานและความรับผิดชอบต่างๆ การกำหนด
ความสัมพันธ์ การทำงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลำดับขั้นของการบังคับบัญชา การควบคุม
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ของผู้บริหารแต่ละคน การจัดกลุ่มหน่วยงานภายในองค์การและรวมถึงการออกแบบระบบในการ
สื่อสารในองค์การทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 

 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การเริ่มต้นได้รับความสำคัญมาตั้งแต่ปลายค .ศ. 
1900 (วันชัย มีชาติ, 2550) โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการบริการองค์การ และให้แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์การไว้อย่างมากมาย เช่น 

 1) แนวคิดการบริหารจัดการองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization Structure) ถูก
นำมาใช้เริ่มแรกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมีความ
จำเป็นที่ต้องเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกัน  
จึงได้มีการบูรณาการเทคนิคการบริหารจัดการเกิดขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อแนวคิดกระบวนการของระบบ
โครงการ (project system) กับโครงสร้างแบบดั ้งเดิม (Cummings & Worley, 2005; Davis & 
Lawrence, 1977; Kuprenas, 2003; Larson & Gobeli, 1987; Rogers & Mcintire, 1983) เพ ื ่อเพ่ิม
ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทรัพยากรที่มีอยู่เดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการดำเนินงาน แต่ยังคงความสามารถในการบรรลุถึงเป้าหมายของโครงการ (Cummings & 
Worley, 2005) ซึ่งต่อมาการบริหารจัดการองค์การแบบแมทริกซ์ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่ ค.ศ. 
1970 ในบริษัทชั้นนำต่าง ๆ อาท ิ3M, Caterpillar Tractor, IBM, HP และ ABB จะเห็นได้ว่ารูปแบบ
การบริหารจัดการองค์การแบบแมทริกซ์ถูกนำไปใช้อย่าง กว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลิต การ
บริการ ตลอดจนองค์การของภาครัฐและเอกชน จุดเด่นของโครงสร้างแบบแมทริกซ์ ช่วยให้การ
ประสานงานขององค์การที่มีความซับซ้อนและมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยการพ่ึงพาระหว่างแผนกทำได้ง่าย
ขึ้น เป็นการลดจุดอ่อนของการบริหารจัดการองค์การแบบตามหน้าที่  (Functional Organization) 
และการบริหารจัดการองค์การแบบแบ่งส่วนงาน/แผนก (Division organization) (Cummings & 
Worley, 2005) ช่วยในการผลักดันองค์การให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่ตั้งไว้  (Wu, 2007) การ
ทำงานของบุคคลที่อยู่ในองค์การที่มีการบริหารจัดการแบบแมทริกซ์จะมีหัวหน้าตามสายงานบังคับ
บัญชา อย่างน้อย 2 คนร่วมกัน คือ หัวหน้าตามสายบังคับบัญชาที่เป็นงานตามหน้าที่กับหัวหน้าตาม
สายบังคับบัญชาที่เป็นงานตามผลิตภัณฑ์ โครงการหรือพื้นที่  โดยทั้งสองสายงานจะมีอำนาจเท่ากัน 
แต่จะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะต่างกัน กล่าวคือ หัวหน้าตามสายบังคับบัญชาที่เป็นงานตามหน้าที่จะมุ่ง 
ความสำคัญว่าจะทำอย่างไรถึงบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้ (Larson & Gobeli, 1987) โดยมุ่งทำงาน
ให้สำเร็จตามหน้าที่ความชำนาญพร้อมกับกำกับดูแลความเจริญก้าวหน้าตามสายอาชีพของแต่ละ
บุคคลในทีมให้เป็นไปตามมาตรฐานของแผนกและคุณภาพตามที่องค์การต้องการ รวมไปถึงการจัดสรร
ความเชี่ยวชาญของบุคคลให้เหมาะสมสอดรับกับโครงการต่าง ๆ ขณะที่หัวหน้าตามสายงานบังคับ
บัญชาที่เป็นงานตามผลิตภัณฑ์ โครงการ พื้นที่จะมุ่งทำงานให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้า
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการตัดสินใจและบริหารในด้านต้นทุน คุณภาพ และ
เวลา ส่วนบุคลากรที่อยู่ในองค์การที่บริหารจัดการแบบแมทริกซ์จะปฏิบัติงานในส่วนงานที่เป็น
โครงการ (Project) ที่แผนก/ฝ่ายงานตามหน้าที่ปกติของตน เพียงแต่ต้องจัดสรรเวลาในการทำงาน
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บางช่วงเวลาในส่วนของงานภายในโครงการ โดยไม่ใช้เวลาในการทำงานที่เกี่ยวกับโครงการ อย่างเต็ม
เวลา (Lester, 2013; Wu, 2007) สำหรับจุดอ่อนของโครงสร้างแบบแมทริกซ์คือ สร้างความสับสน 
เกิดการยื้อแย่งอำนาจของหัวหน้างานทั้งสองสาย สร้างแรงกดดันแก่ผู้ปฏิบัติงานเพราะขาดเอกภาพใน
การบังคับบัญชา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: Matrix Organization 
ที่มา: https://www.psasecurity.com/ 

 2) แนวคิดการบริหารจัดการองค์การแบบเน้นหน้าที่ (Functional Organization Structure) 
โดยจัดกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่คล้ายคลึงกันให้ทำหน้าที่มีลักษณะเหมือนกัน เป็น
โครงสร้างการจัดองค์การที่ได้รับความนิยมมานานและเก่าแก่ที่สุด เป็นมาตรฐานโครงสร้างที่มักถูกนำไป
ผสมผสานกับการจัดองค์การในรูปแบบโครงสร้างอ่ืนๆตามขนาดและความจำเป็น เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบัญชี เป็นต้น ข้อดีของการจัดการองค์การแบบนี้คือ เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่ในการใช้ทรัพยากรขององค์การคือ คน เงิน เครื่องจักร และวัตถุดิบ พนักงานมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและทำงานในหน้าที่ของตนได้เต็มประสิทธิภาพ การบริหารงานไม่ซ้ำซ้อน ผู้บังคับบัญชา
สามารถดูแลละกระจายงานได้อย่างทั่วถึง ส่วนข้อด้อยคือ พนักงานเข้าใจเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายแต่
ขาดความเข้าใจภาพรวมขององค์การ ขาดความรู้และการพัฒนางานด้านอื่นและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
แผนกอ่ืนหรือเพ่ือนร่วมงานมีน้อย (Greenberg and Baron, 1998 : 513) 

 5.3 แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างอัตรากำลังคน 
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทำงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้น
ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพ
ของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 
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International Personnel Management Association ( IPMA)ให ้ความหมายของการวางแผน
กำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความ
ต้องการกำลังในอนาคตที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้  
(Mission-based manpower planning) 

 กรอบแนวคิดที่จะใชในการกําหนดกรอบอัตรากำลังคน จําเปนตองสรางกระบวนการที่
สะท้อนภาระงานจริงของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไมซ้ำซอนและเกิดความประหยัด
สูงสุด โดยทางทฤษฎีแลวการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้นทําไดจากการมองมิติเชิงเวลา 3 คือ มิติ ข
อมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต ดังรูปที ่2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2: การกําหนดกรอบอัตรากำลังคนของสวนราชการ 
ที่มา: หนังสือคูมือวิเคราะหอัตรากําลังของสวนราชการ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและคา  

ตอบแทนสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (2553) 

 จากแผนภาพที่แสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมนั้น 
ไมอาจขึ้นอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวไดตองอาศัยการผสมผสานและความ 
สอดคลองสม่ำเสมอ(Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกันทั้งมิติในอดีต ปจจุบันและอนาคต เช
นเดียวกันกับ American Academy of Political and Social Science ที่ไดใหความเห็นวา “การ
จัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” จาก
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หลักการดังกลาว จึงสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective 
Manpower Planning Framework)” ได 5 วิธีการตามมิติของเวลา (คูมือวิเคราะหอัตรากําลังของส
วนราชการ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและคาตอบแทนสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร,ี 2553) 
ดังนี้ 

 1) การวิเคราะหยุทธศาสตรและภารกิจองคกร : Strategic objective เพื่อใหการดําเนินการ
ขององคกรบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสม
กับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้จะเปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้น
ครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานที่ทําอยูใน ปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต
องมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตาม ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบัน
บางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให
เกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคน ใหรองรับสถานการณในอนาคต  

 2) การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็นค่าใชจ
ายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากร บุคคลที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนต่อกําหนด
ระดับชั้นงานในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและปรับระดับชั้นงานเป็นไปอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้น ในการ
กําหนดอัตรากําลังคนในแตละสวน องค์การจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3) การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใช: Full Time Equivalent (FTE) เปนการนําขอมูล
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานต
อบุคคลจริง โดยสมมติฐานวางานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวายอมต้องใช้อัตรา
กําลังคนมากกวา 

 4) การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง : Driver เป็นการ
นําผลลัพธที่พึงประสงคของแตละหนวยงาน (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และ พันธกิจขององคกร) มา
ยึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนที่ตองใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดย
สมมติฐานวาหากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่าง
กันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการ กําหนดเกลี่ยกําลังคนใหม เพื่อใหเกิดการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตาม ภารกิจของหนวยงานสูงสุด  

 5) การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศาและประเด็นตางๆ (360 Degree + 
Issue) เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ เรื่องการบริหาร คน
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และองคกรมาพิจารณา อยางนอยใน 3 ประเด็นดังนี้ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคการ การ
เกษียณอายุการทำงาน และความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียผานการสงแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (คู
มือวิเคราะหอัตรากําลังของสวนราชการ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและคาตอบแทนสํานักงาน 
ก.พ. จังหวัดนนทบุรี, 2553) 

 Michael Hammer และ James Chammy ได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้ “Reengineering” 
(วราพงศ์ ยอดชารี, ม.ป.ป.) คือ การเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการแบบใหม่ เป็นการคิดทบทวน
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการเสียใหม่ และการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแบบ
ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวการบริหารจัดการธุรกิจแบบเดิมโดยสิ้นเชิง เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ขนานใหญ่ในผลงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย คุณภาพของสินค้าและบริการ การให้บริการ และความรวดเร็ว 
โดยแนวคิดพื้นฐานเป็นการคิดค้นหาแนวทางใหม่ที่จะทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยพิจารณาว่าองค์การของเราจะต้องทำอะไร(must do) และจะทำได้
อย่างไร (how to do)โดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ “เป็นอยู่ในปัจจุบัน”  แต่ควรจะให้ความสนใจหรือเน้น
สิ่งที่ “ควรจะเป็นมากกว่า” การปรับรื้อระบบ(Reengineering) หมายถึง การรื้อและรวมทั้งปรับ
ระบบองค์การ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน คือ การลด
ต้นทุน การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต บริการ และความรวดเร็ว เป้าหมายของการปรับรื้อระบบ อาจ
กำหนดได้ดังนี้ (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับรื้อระบบ สภาพที่บังคับให้ต้องปรับรื้อระบบอาจ
เป็นการที่ต้องการขยายงานเพ่ิมข้ึน หรืออย่างน้อยปริมาณงานเท่าเดิม โดยมีความจำกัดทางทรัพยากร
ทั้งในส่วนบุคคล ส่วนการเงินและส่วนเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จตามกำหนด ซึ่งจะเกิดผลดีได้ก็ต่อเมื่อ
ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ ้น เมื่องานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะสามารถลดความซ้ำซ้อนที่
สิ ้นเปลืองลง และสามารถประสานงานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันได้ดีขึ ้น และคล่องตัว จะปรับตนได้ 
ตลอดจนจัดการพัฒนาคนได้  ตรงตามความจำเป็น ในบางกรณีอาจสามารถลดจำนวนคนที่จำเป็นลง
ได้ หรือปรับให้คนที่มีอยู่ ทำงานได้มากขึ้น เข้าตามหลักที่องค์กรเล็กลงแต่คล่องตัวและทำงานได้ดีขึ้น
(2) เพิ่มคุณภาพ การปรับรื้อระบบอาจมุ่งสร้างระบบใหม่ที ่มีผลให้คุณภาพดีขึ ้น  ทั้งด้านผลผลิต 
คุณภาพ การบริหาร 

  หลักการการปรับรื้อระบบ (Reengineering) 

  1) ต้องไม่ยึดติดกับหลักการเก่า ๆ และแนวคิดเดิม 
  2) ต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด 
  3) ต้องเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่  
  4) เน้นกระบวนการทำงานโดยใช้บุคลากรน้อยที่สุด 
  5) ต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงาน 
  6) ต้องกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน 
  7) ต้องจัดสายบังคับบัญชาให้สั้น แบบแนวราบ 
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  8) ต้องเน้นการให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน 
 
 5.4 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์งานและการปรับโครงสร้างตำแหน่ง  
 ภานุพงศ์ (2560) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) หมายถึง กระบวนการในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ทั้งในแง่ของลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ชนิดของบุคคล ความรู้  
ความสามารถ และทักษะที่ต้องการสำหรับงานเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
โดยจะออกมาในรูปของการบรรยายลักษณะงาน job descriptions และการกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติงาน job specifications เมื่อมีการจัดรูปแบบงานหรือจัดองค์การขึ้นมาใหม่ งานจึงมี
ความสำคัญเป็นเครื่องมือสำหรับแบ่งแยกและมอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่  งานจะ
เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบสำหรับการพิจารณาคัดเลือกคนงาน การประเมินผลงานและการ
กำหนดอัตราจ่ายค่าตอบแทน 

 กระบวนการในการวิเคราะห์มี ดังนี้(สุภาพร พิศาลบุตร, 2542) 

  1) การระบ ุขอบเขตงาน  (Job identification)  ต ้องทำก ่อนที ่ จะรวบรวม
สารสนเทศของการวิเคราะห์งาน การระบุขอบเขตงานนี้จะทำได้ง่ายสำหรับองค์การขนาดเล็ก 
เพราะมีงานไม่มากนัก แต่จะประสบความยุ่งยากมากสำหรับองค์การขนาดใหญ่ 

  2) การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire development) ในการศึกษางาน 
จะต้องดำเนินการจัดทำรายการ หรือแบบสอบถามซึ่งเรียกกันว่า ตารางการวิเคราะห์งาน (job 
analysis schedules) ในแบบสอบถามนี้จะใช้ศึกษารวบรวมสารสนเทศของานที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของบุคคล และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ควรใช้แบบสอบถามชนิดเดียวกันศึกษางานประเภทเดียวกัน 

  3) การรวบรวมสารสนเทศจากการว ิ เคราะห ์ งาน  (Collect job analysis 
information) การรวบรวมข้อมูลต่างๆ อาจทำได้หลายวิธี  เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ การพิจารณาบันทึกประจำวันในการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานและการสังเกต  

 การจำแนกตำแหน่ง(Job Description) หมายถึง การบรรยายลักษณะงานแต่ละงาน 
เพื่อให้พนักงานทราบว่าตนมีหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบอย่างไรในองค์การประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ (1) ข้อความที่เกี่ยวกับชื่อของงาน(Job identification) ซึ่งหมายถึงส่วนที่
เกี่ยวข้องกับชื่อของงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระบุลักษณะซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากงานอื่นๆ ในองค์การ (2) สรุปงาน(Job Summary) หมายถึง การสรุปเกี่ยวกับงาน
ด้วยข้อความที่เพียงพอในการช่วยให้ทราบและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของหน้าที่งาน (duties) ที่
ต้องทำของงานนั้นๆที่ต่างจากหน้าที่งานของงานอื่นๆ (3) หน้าที่งาน(Job duties) หมายถึง ส่วน
ของหน้าที ่งานสำคัญและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human 
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Resource Planning) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการของ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็นการล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด 
และต้องการ และกำหนดวิธีการที่จะได้มาซึ ่งทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการ ว่าจะได้มาจากไหน 
อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (เบญจมาส ลักษณิยานนท์, 
2547) 

  1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร Recruiting and selection การวิเคราะห์
งานทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานและคุณสมบัติของผู้สมัครงานเพ่ือใช้ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance appraisal เป็นกระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน โดยเปรียบเทียบจากมาตรฐานที่กำหนดไว้  เช่น การ
บันทึกการปฏิบัติงานและการแจ้งผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

  3) การจ่ายผลตอบแทน Compensation ข้อมูลในการวิเคราะห์งานมีความ
จำเป็นสำหรับการประเมินค่าและกำหนดค่าตอบแทน เพราะว่าค่าตอบแทน เช่นเงินเดือน จะ
ขึ้นอยู่กับทักษะ ระดับการศึกษา ระดับความรับผิดชอบและคุณสมบัติอ่ืนๆ 

  4) ความต้องการในการฝึกอบรม Training requirement ข้อมูลการวิเคราะห์
งานสามารถใช้เพื่อการวางรูปแบบการฝึกอบรม และวางแผนเพื่อพัฒนาการทำงาน เพราะผลการ
วิเคราะห์และคำบรรยายลักษณะงาน จะแสดงให้เห็นถึงทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จึง
จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความรู้ในตำแหน่งนั้น  

  5) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Human Resource planning การวิเคราะห์งาน
จะช่วยในการกำหนดจำนวนงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้  ตลอดจนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานแต่ละอย่างให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  

  6) การกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (job specifications) เป็นการกำหนด
รายละเอียดคุณสมบัติของพนักงาน ซึ่งจะจัดทำขึ้นหลังจากทำคำบรรยายลักษณะงานแล้ว โดยระบุ
ถึงคุณสมบัติประจำตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากรและคุณภาพ
ในตัวบุคลากรที่ควรได้รับการทดสอบ 

 5.5 แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือแรงงาน  
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 อ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 นิยาม
การพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ดังนี้ “การพัฒนาฝีมือแรงงาน” หมายความว่า กระบวนการที่ทําให้ผู้รับ
การฝึกและประชากร วัยทํางานมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน  มีฝีมือ ความรู ้
ความสามารถ จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ และทัศนคติเกี่ยวกับการทํางานเพ่ือพัฒนาเป็นแรงงานที่มี
คุณภาพ อันได้แก่ การฝึกอบรม ฝีมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้
ความสามารถ และการอื่นที่เกี่ยวข้อง” “การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การที่ผู้
ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้าง
ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติเพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น  
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2563) 

 5.6 แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างการจ้างงาน 

 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานประกันสังคม ได้จัดการประชุมนักวิชาการประกันสังคม
ประจำปี 2562 เรื่อง The Future Of Work and Social Protection :  รูปแบบการจ้างงานใน
อนาคต (“รูปแบบการจ้างงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม ,”2562)   ผศ.กันต์ธกรณ์ เขา
ทอง ผู้แทนภาคยานยนต์ กล่าวว่า การเข้ามาของยานยนต์เริ่มจากรถยนต์แบบไอน้ำ และหายไป
ต่อเมื่อรถยนต์แบบสันดาบใช้น้ำมันเข้ามา ตอนนี้เริ่มการพัฒนารถยนต์แบบปลั้กอิน ซึ่งเริ่มพบที่ใน
ปั้มชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งเป็นระบบ EV และในอนาคตการใช้รถยนต์ที่มีเพียงแบตเตอรี่เพียง
อย่างเดียว เป้นการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงนี้หากถามเรื่องการจ้างงานของแรงงานใน
ประเภทกิจการยานยนต์ในปัจจุบัน ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หนึ่งคันใช้ชิ้นส่วนราว 4-5 
หมื่นชิ้น หากว่าเป็นระบบEV จะเหลือชิ้นส่วนเพียงราว 4-5 พันชิ้น แน่นอนรถยนต์EV ไม่มีถัง
น้ำมัน ไม่มีท่อส่งน้ำมัน ระบบสูบ ท่อไอเสีย ชุดเกียร์ เมื่อชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นถูกตัดออกไป ย่อม
กระทบต่องานที่จ้างแรงงานตรงนี้ แต่ภาครัฐเองก็มีความพยายามที่จะรักษาการจ้างงานไว้บ้างโดย
กำหนดให้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต้องมีการผลิตชิ้นส่วน และประกอบในประเทศไทย โดยมีบริษัท
ผลิตรถยานยนต์ในอนาคตเข้ามาคุยกับทางภาครัฐแล้วอย่าง โตโยต้า ฮอนด้า เป็นต้น  

 เรื่องการปรับตัวด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน แรงงานต้องมีการปรับตัว 
ประเทศไทยมีอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีน้อยมาก น่าเป็นห่วงสุด คือผู้ใช้แรงงานที่มี
อายุ 45 ปีขึ้นไป การปรับตัวเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีค้อนข้างน้อยมาก เพราะอยุ่กับเทคโนโลยีเก่า
มานาน ทำให้สถานประกอบการต่างๆมองการพัฒนาด้านแรงงานไปที่แรงงานรุ่นใหม่อายุ  20 ปีเข้า
กระบวนการเทรนนิ่งให้กับพนักงาน โดยสหภาพแรงงาน องค์กรแรงงานต้องเรียกร้องให้ภาครัฐ 
และนายจ้างมาพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ซึ่งทักษะที่สำคัญต้อง
เรียนรู้ในการเอาตัวรอดเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามา ให้สามารถปรับตัวได้ ใช้เทคโนโลยี หรือว่าจะ
เดินหนีอนาคตเมื่อไลน์การผลิตจะปรับเป็นฟฟ้าทั้งหมด เราปรับตัวการเทรนนิ่งใหม่ในมหาวิทยาลัย
ได้ หากปรับตัวได้ไม่มีปัญหา 
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 นายนูโน่ คุนย่า ตัวแทนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กล่าวว่า สิ่งที่ ILO จับ
ตา เน้นคือการเพิ่มกลุ่มผู้ประกันตนให้กว้างมากขึ้น  ด้วยลักษณะ ตลาดแรงงาน ที่เปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะ การสร้างอาชีพผ่านแอป ทำงานผ่านระบบออนไลน์ ระบบดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่กระแสแค่ใน
ประเทศไทย แต่เป็นกระแสโลกที่เปลี่ยนด้วย ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน การศึกษาขั้นแรกคือ ต้องมีคำ
จำกัดความ ของคำว่า “Platform Worker” เพราะในกลุ่มนี้ มีทั้งงานขายของ ขายแรงงาน ทาง
ออนไลน์ ซึ่งมาในรูปแบบงานที่ใหม่ไม่คุ้นเคย เป็นการทำงานชั่วคราว ที่ไม่ใช่ทำงานประจำ หรือ
งานอาชีพเสริม เป็นงานอิสระ หรือบางคนเรียกว่าเป็นนายตัวเอง เช่น ขับ Grab ทั้งส่งคน ส่ง
อาหาร ส่งของ อยากทำตอนไหนก็ได้มีอิสระ ผู้ว่าจ้างไม่ใช่นายจ้าง ดังนั้น สิ่งที่หลายประเทศพูดคุย 
คือ ใครจะเป็นนายจ้าง และใครจะรับผิดชอบ ดูแลกลุ่ม Platform Worker และดูแลอย่างไร 

 จากการจ้างงานแบบเดิมที่เรียกว่า แรงงานในระบบ 14 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 24 
ล้านคน รวมจากกำลังแรงงาน 38 ล้านคน คนทำงานที่บ้านที่เรียกว่าแม่บ้านทำงานแบบไหน 
อาชีพจะแบ่ง แยกอย่างไร ตามอาชีพ หรือระบบรายได้ที่ได้รับเพื่อการคุ้มครองดูแลในระบบ
ประกันสังคม ซึ่งประกันสังคมทั่วโลก ประสบปัญหานี้ เพราะตอนแรกทำประกันสังคมเพื่อรองรับ
ลูกจ้างที่อยู่ในระบบ แต่ปัจจุบัน มีลูกจ้างนอกระบบ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
คุ้มครอง ดังนั้น อยากให้หาข้อมูลให้มาก และทำความเข้าใจว่าใครเป็นกลุ่มที่อยากจะดึงเข้ามาใน
ระบบ โดยกำหนดระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต  ILO ให้
ความสำคัญกับระบบตลาดแรงงาน ตอนนี้ที ่ชัดเจนคือการจ้างงานแบบGig การจ้างงานผ่าน 
Platform  คนขับ Grab ส่งของ ส่งอาหาร ส่งคน มีจำนวนเพิ่มขึ้น บางคนมีการใช้บริการเป็น
ประจำ 

 Platform Worker มีรูปแบบทั้งงานประจำ งานเป็นครั้งคราว งานเป็นบางเวลา ซึ่งไม่ใช่
รูปแบบการจ้างงานปกติในโรงงาน ที่มีลูกจ้าง นายจ้าง แบบเดียว แต่เป็นรูปแบบการจ้างแบบ
หลากหลาย คนหนึ่งคนสามารถทำงานได้มากกว่า 1 หรือ 2 

 5.7 แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทน หมายถึง การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าจ้าง 
เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่องค์การให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นการตอบแทนการ
ทำงานของบุคคล (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2542, หน้า 238) ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายให้กับ
การทำงาน อาจเรียกเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนก็ได้  

 การกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นกลยุทธในการบริหารงานให้องค์การประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายโดยการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์การ (Milkovich and Newman, 2008) ซึ่งเงินเดือนถือเป็นค่าตอบแทนใน
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รูปแบบตัวเงินประเภทหนึ่งที่นอกจากจะต้องสอดคล้องกบองค์การแล้วต้องดูปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์การด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3: Strategic Compensation Management Model 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Milkovich & Newman, 2002 ; WorldatWork, 2007 

 จาก Strategic Compensation Management Model ดัดแปลง มาจาก Milkovich and 
Newman (2002) WorldatWork (2007) เลิศชัย สุธรรมานนท์ (2558) จะเห็นว่ามีการแบ่งเป็น 3 
ส่วนคือ กลยุทธ์ (strategy) วิธีการ (techniques) และเป้าหมายที่ได้รับ (objective) โดยวางข้ัน ตอน
กระบวนการตั้งแต่แต่การวิเคราะห์ภายใน เปรียบเทียบภายนอกจนได้โครงสร้างค่าจ้างแล้วนำไป
กำหนดวิธีการจ่ายค่าจ้างไปจนสิ้นสุดที่จ่ายค่าจ้างและประเมินผล ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายคือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรและองค์การรวมไปถึงสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับภายใน
และภายนอก หลักในการดำเนินการเพื ่อให้โครงสร้างค่าจ ้างตาม  Strategic Compensation 
Management Model ค ือการว ิ เคราะห ์ งาน  ( job analysis)  คำบรรยายล ักษณะงาน  ( job 
description) การประเมินค่างานและโครงสร้างตำแหน่งงาน (job evaluation & job structure) 
การสำรวจค่าจ้าง (market definition & survey) และการจัดทำโครงสร้างเง ินเดือน (salary 
structure) 

 ทฤษฎีของเฮิร์กเบิร์ก (Herzberg's motivation-hygiene theory) หรือทฤษฎีสองปัจจัย 
(Herzberg’s two-factor theory) (1959) จากการศึกษาของเฮิร์กเบิร์ก (Herzberg) พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพที่ดีมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเรื่องของ
การจูงใจ (Motivation Factors) และ ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 
2562) 
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  1) ปัจจัยการจูงใจ (Motivation Factors) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดแรงผลักดันในการทำงานออกมาให้ดีตรงกับที่องค์การต้องการหรืออาจมากกว่า โดยมีรายละเอียด
เป็นความพึงพอใจ 5 ประการได้แก ่(1) ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) คือ การที่สามารถ
ทำงานได้ตามเป้าหมายทั้งเรื่องระยะเวลาการทำงาน การมีส่วนร่วมกับองค์การให้ประสบความสำเร็จ 
เมื่อเห็นผลของงานเกิดความพึงพอใจ (2) การได้รับการยอมรับ (Recognition) คือ การได้รับคำ
ชมเชยหรือการแสดงออกใดๆถึงการยอมรับในฝีมือการทำงานจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกค้า
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการทำงาน (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Possibility of growth) คือ 
การมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือมอบหมายให้ไปทำงานที่ยากมากขึ้น  (4) ลักษณะงานที่ทำ (Work 
itself)  คือ งานที่ทำไม่ซ้ำซาก มีคุณค่าต่อองค์การ ต้องใช้ความารถ ถือเป็นงานใหม่ที่ท้าทาย (5) 
ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การได้รับความไว้วางใจจากบุคคลสำคัญในองค์การให้ทำงาน
โครงการใหม่ๆ ได้ใช้อิสระทางความคิด ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  

  2) ปัจจัยไม่ให้เกิดความไม่พอใจ (Hygiene Factors) หรือปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ลดแรงจูงใจในการทำงาน ถือเป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงแต่มีอิทธิพลทำให้ความพึง
พอใจในงานลดลงได้ โดยปัจจัยนี้มีผลต่อการขับเคลื่อนพนักงาน (Herzberg, 1966; Adair, 2006) (1) 
ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การ (Interpersonal relations) คือ การทำงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันกับ
คนในองค์การเช่นหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หากมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งอาจส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน (2) ค่าจ้างหรือผลตอบแทน (Salary) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพึงได้ ค่าจ้างนี้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงเงินเดือนประจำเท่านั้น ยังรวมไปถึงเบี้ยเลี้ยง 
โบนัส ค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่องค์การต้องสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจและจัดให้อย่าง
เหมาะสม  (3)  กฎระเบ ียบข ้อบ ั งค ับของบร ิษ ัทท ี ่ ใช ้ จ ั ดการ  (Company policies and 
administration) การวางแนวทางการจัดการ กฎระเบียบของแต่ละองค์การควรตั้งไว้อย่างเหมาะสม
กับลักษณะของพนักงานในองค์การและประเภทธุรกิจที่ทำ มีความชัดเจนและประกาศให้บุคลากรได้
เข้าใจตรงกันและท่ัวถึง (4) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) คือ ผังสายการบังคับ
บัญชา มีความชัดเจนและมีการกระจายงานที่เป็นธรรม การมอบหมายและความรับผิดชอบมีความ
ชัดเจน  (5) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการทำงาน (Working conditions) การที่จะมีแรงจูงใจ
ในการทำงานนั้น บุคลากรควรอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  อาทิ แสงสว่างเพียงพอในการ
ทำงาน ไม่มีเสียงหรือกลิ่นมารบกวน อุณหภูมิในห้องทำงานเหมาะสม 

 5.8 แนวคิดและทฤษฎีการปรับโครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 

 ดารณี คงเอียด (2554, หน้า 11) สวัสดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงาน
ราชการหรือองคก์ารธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
นั้นๆได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการ
ดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับเป็นประจำ ทั้งนี้เพ่ือ
เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่   
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 กิตตินัต ์พิศสุวรรณ (2553 อ้างใน ดารณ ีคงเอียด, 2554, หน้า 12) สวัสดิการในองค์กร แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้านดังนี้ (1) สวัสดิการด้านสุขอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล การ
จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ (2) สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น การจัดที่พักอาศัย 
สหกรณ์จำหน่ายสินค้า (3) สวัสดิการด้านสังคมและนันทนาการ เช่น การจัดท่องเที่ยวประจำปี ชมรม
กีฬาและสันทนาการ (4) สวัสดิการด้านการศึกษา เช่นการให้ลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรม ให้ทุนเรียน  
Edwin (1996 อ้างถึงใน วลญั ช์อร ชูแกว้, 2553, หน้า 25) ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักการให้สวัสดิการ
ดังนี้ ต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานที่แท้จริง ไม่ใช่เพื่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีขอบเขต
การใช้กว้างขวางทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความเสมอภาคและอยู่ในต้นทุนที่องค์การสามารถรับได้ไม่
เป็นภาระหรือเงื่อนให้ผู้ที่เก่ียวข้องในระยะยาว 

 5.9 แนวคิดและทฤษฎีการเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้าง 

 การสรรหาทรัพยากรมนุษยสมัยใหม มิใชเปนเพียงกระบวนการที่องคการ เปนผูเลือกผูสมัครงาน
แตเพียงฝายเดียว หากแตเปนกระบวนการที่ทั้งสองฝายตางเปนผูเลือกซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือน
ถนนชองทางที่มีรถยนตวิ่งสวนทางกันตลอดเวลา (ชูชัย สมิทธิไกร. 2550 : 144) เพราะฉะนั้นการ         
สรรหาทรัพยากรมนุษยใหเขามาทํางานภายในองคการถือวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งโดย      
เอกพล วงศเสรี (2554 : 46) ไดอธิบายวา การสรรหาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่องคการใช
กลยุทธ เทคนิค วิธีการ และศิลปะในการดึงดูดและจูงใจผูสมัครที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และ 
คุณสมบัติสวนบุคคลตามที่องคการตองการใหมาสมัครงานกับองคการ ซึ่งมีความใกลเคียง กับแนวคิด
ของเชอรแมน อารเธอร ดับเบิลยูและโบฮแลนเดอร จอรจ ดับเบิลยู (Sherman, Arthur W. and 
Bohlander, George W. 1992) ที่วาการสรรหากระบวนการในการคนหาและจูงใจใหผูสมัครที ่มี
ศักยภาพมาสมัครงานในตําแหนงที่เปดรับสมัคร โดยการประชาสัมพันธแจงใหผูสนใจทราบเกี่ยวกับ
คุณสมบัติที่ตองการในการปฏิบัติงาน รวมถึงความกาวหนาอันพึงจะไดรับจากองคการ และสอดคลอง
กับแนวความคิดของ ยุวดี ศรีธรรมรัฐ (2541 : 159) ที่วา การสรรหาบุคคล หมายถึง วิธีดําเนินการ
เพ่ือ เสาะแสวงหา และชักจูงใหบุคคลเกิดความสนใจในงานขององคการ และมาสมัครเพ่ือเขา รับการ
คัดเลือกเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ภายในหนวยงานตอไป รวมทั้งยังสอดคลอง กับแนวความคิดของ 
กฤติน กุลเพ็ง (2555 : 10) ที่วาการสรรหาบุคลากร เปนกระบวนการ แสวงหากลุมบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองคการใหเขามา รวมงาน โดยองคการจะตองประชาสัมพันธ
ตําแหนงที่ตองการใหตลาดแรงงานทราบ เพื่อจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถเขามาสมัคร อาจเป็น
การแสวงหาจากแหลงภายใน หรือภายนอกองคการก็ได นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ อิวานซีวิช 
(Ivancevich. 2001 : 186) ที่กลาววาการสรรหาเปนกิจกรรมขององคการที่มีอิทธิพลตอจํานวนและ
ประเภท ของผูสมัคร ซ่ึงเปนกลุมคนที่สนใจและเต็มใจที่จะยอมรับตําแหนงงานที่องคการเสนอให จาก
ความหมายตาง ๆ ขางตน อาจกลาวไดวาการสรรหาทรัพยากรมนุษย เปน กระบวนการแสวงหากลุ่ม
คนที่มีความรูความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับองคการ ใหเขามารวมงาน โดยเริ่มตั้งแตการก่อ
ใหเกิดความสนใจในงาน การประกาศใหทราบถึง ตําแหนงลักษณะงานและขอมูลอื่น ๆ เพื่อชักจูงให
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บุคคลเกิดความสนใจในงานของ องคการ และมาสมัครเพื่อเขารับการคัดเลือกเขาทํางานในตําแหน่ง
ต่างๆ ภายในหนวยงาน ตอไป การลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรร
หา ทรัพยากรมนุษย ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรดําเนินการสรรหาบุคลากร ตามกระบวนการที่ ถูกตองและ
มีความเหมาะสม โดยการสรรหาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองดําเนินการอยาง เปนระบบ เพื่อให
สามารถหาคนที่ตองการใหไดตามเวลาที่กําหนด โดยที่ตนทุนไมมากเกินไป หากการสรรหามีการ
ดําเนินการไปอยางไมเปนระบบ ผลสุดทายองคการอาจเกิดปญหาในการดําเนินงานได 

 5.10 แนวคิดและทฤษฎีการเตรียมแผนเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถและการคิดริเริ่มของ
บุคคลในองค์การ ผ่านกระบวนการของการศึกษา  การฝึกอบรมและการพัฒนา ซึ่งองค์การเป็นผู้จัด
ดำเนินการให้หรือโดยบุคลากรดำเนินการเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด ความรู้ จิตใจ 
บุคลิกภาพและการทำงาน เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วสามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของบุคลากร
ในองค์การได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีองค์การต้องการหรือไม่(อรุณ รักธรรม, 2537) 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2547: 150) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ การธำรงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Maintenance) ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ความซื่อสัตย์ 
และความผูกพันต่อองค์กร อันจะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานสำคัญในการ
รักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามที่องค์กรต้องการ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นคือต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ ความ
พยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือในอนาคต โดยการให้ความรู้เปลี่ยนทัศนคติและ
เพ่ิมทักษะความสามารถ 
 Nadler และ Wiggs (1989) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนา ขอบเขต
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ (เอกสิทธิ์ สนามทอง, 2562) 

  1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้สำหรับงาน
ปัจจุบัน   มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือมีพฤติกรรม
การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่อาจทำงานได้ตามความมุ ่งหวังขององค์กร อาจเป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี เครื่องมอืเครื่องใช้ หรือ
สภาพการแข่งขันผันแปรไปจากท่ีได้คาดคะเนไว้ 

  2) การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อเตรียมบุคคลให้มีความ
พร้อมที่จะทำงานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับการทำงานอยู่
แต่จะแตกต่างไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคตที่แตกต่างไปจากงาน
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ปัจจุบัน การศึกษาจึงเป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นตำแหน่ง (Promotion) หรือให้ทำงาน
ในหน้าที่ใหม ่

  3) การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์การ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ ช่วยให้บุคลากรของ
องค์การได้เพิ่มพูนความรู้ได้แสดงขีดความสามารถของตน ได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา   

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert 
Bandura, 1986) อัลเบิร์ต แบนดูรา กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมี
การปฏิส ัมพันธ์  ( Interaction) อย ่างต ่อเน ื ่องระหว ่างบุคคลนั ้น  (Person) และสิ ่งแวดล้อม 
(Environment) ซึ ่งทฤษฎีนี ้เน ้นบุคคลเกิดการเร ียนรู ้โดยการให้ต ัวแบบ  (Learning Through 
Modeling) โดยผู้เรียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ และการเลียนแบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ 
ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของตัวแบบ ผลการกระทำ คำบอกเล่า และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ 
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงเกิดขึ้นได้ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ของการเลียนแบบของเด็ก ประกอบด้วย 
4 กระบวนการ คือ (ธารารัตน์  ชิญช้าง, 2562) 

  (1) กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attention Process) กิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้
สังเกตตัวแบบ และตัวแบบนั้นดึงดูดให้เด็กสนใจที ่จะเลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่าย ๆ ไม่
สลับซับซ้อน ง่ายต่อการเอาใจใส่ของเด็กที่เกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 

  (2) กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึกรหัสเป็น
ความจำ คือ การท่องจำ ทบทวน หรือฝึกหัด และการรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวพันกันในเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วย
ให้เด็กได้เก็บสะสมความรู้ไว้ในระดับที่สามารถนำมาใช้ได้เมื่อต้องการ 

  (3) แสดงผลการเรียนรู ้ด ้วยการกระทำ คือ เพื ่อให้เกิดความแม่นยำ เด็กจะมี
พฤติกรรมกระทำซ้ำๆจนกว่าจะทราบผลของการกระทำนั้นและจดจำเป็นประสบการณ์  เพ่ือนำมา
แก้ไขพฤติกรรมที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย สิ่งนี้จะทำให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ การเสริมแรงให้กับเด็กเพ่ือ
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง โดยเกิดจากการเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
มากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง จากการเลียนแบบตัวแบบที่มาจากบุคคลที่เป็นเพศเดียวกับเด็กมากกว่า
จะเป็นเพศตรงข้ามกัน จากการเลียนแบบตัวแบบที่เป็นรางวัล เช่น เงิน ชื่อเสียง สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโน้มที่จะไม่ถูกนำมาเลียนแบบ  
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 แนวคิดของอัลเบิร์ต แบนดูรา จะเน้นการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม ตามหลักการเรียนรู้  
พัฒนาการทางด้านสังคม โดยใช้การสังเกตตัวแบบ ช่วยให้มีทางเลือกใหม่ ๆ เป็นตัวแปรที่จะช่วยให้
ลือกสถานการณ์ท่ีดีที่สุดไว้ใช้ปฏิบัติต่อไป 
 หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีดังนี้  

 (1) ประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องตามความต้องการที่แท้จริง (Real Situations and Needs 
Assessments) การเริ ่มต้นที ่ถูกทำให้องค์การไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั ้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ควรเริ่มต้นทำการศึกษา วิจัยข้อมูลทุกมิติขององค์การ เพื่อให้การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ตรงกับเป้าหมาย เช่น ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการทำงานหรือสิ่งที่เร่งด่วนจำเป็นที่สุดที่
องค์การต้องได้ร ับการพัฒนา ตลอดจนประเมินความสามารถในการทำงานปัจจุบัน  (Actual 
Performance) กับ ความสามารถที่องค์การคาดหวัง (Desired Performance) เพื่อให้การพัฒนา
เป็นไปในทางที่เหมาะสม 

 (2) การออกแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Development Programs Design) เมื่อได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว วิธีการที่นำมาใช้ในการควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม อาทิ หากข้อเท็จที ่ได้ข้อมูลมาคือ พนักงานขององค์การขาดทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมในการเรียนรู้
โปรแกรมเหล่านั้นให้ ไม่ใช่ให้พนักงานเรียนรู ้แต่โปรแกรมเดิมเพราะราคาประหยัด  รวมถึงการ
ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย (Training Road Map) 

 (3) การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบว่าวิธีที่เลือกใช้นั้นได้ประสิทธิภาพหรือไม่  เมื่อจบโปรแกรมนั้นๆควรมี
การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal: PA) ในภายหลัง 

 (4) สรุปผลการฝึกอบรมและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Feedback) เมื่อขั้นตอนการ
พัฒนาทรัพยาบุคคลตามที่วางแผนและได้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายต้องทำสรุปประโยชน์
ที่ได้รับ ผลลัพธ์ที่แตกต่างต่างเพื่อเป็นฐานข้อมูลของบุคคล ฐานข้อมูลขององค์การ และควรแจ้ง
ผลสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ (Feedback) ที่เป็นประโยนช์ต่อการทำงานและการพัฒนาองค์การในแต่
ละครั้งไปยังผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  

 ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
 (1) ช่วยพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ใหม่ให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและทำงานด้วยความมั่นใจ  
 (2) องค์การมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
 (3) เพ่ิมมาตรฐานการทำงานให้กับองค์การ 
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 (4) พนักงานสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 (5) สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้มีเป้าหมาย
ร่วมกันสู่ความสำเร็จ 
 (6) องค์การได้สร้างบุคลากรคุณภาพตรงความต้องการของบริษัท ภายใต้งบประมาณที่
วางแผนได ้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสูงเพื่อดึงคนจากภายนอกองค์การมาร่วมงาน 
 (พรชัย เจดามาน, 2556) นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์  
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานวิจัยสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที ่นำองค์การไปสู ่องค์การสุขภาวะ (สวุรรธนา เทพจิต , 2557) มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอเรื่อง 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ภายใต้
แนวคิดท่ี ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S - Curve) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
5 อุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) 
(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2563) ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
ได้มีมติเมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบเปิดให้การส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้ง โดยให้
ครอบคลุมการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถ
โดยสารไฟฟ้า และเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในอนาคตได้ (“กรุงเทพุรกิจ‘บีโอไอสนับสนุนไทยขึ้นแท่นฐานผลิตยานยนต์
แบตเตอรี่,”2563) ในปัจจุบันผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ของไทยกำลังถูกท้า
ทาย โดยเฉพาะผลกระทบจากการเข้ามาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่จะ disrupt อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ใช้น้ำมันที่ไทยมีความชำนาญ ซึ่งหากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างที่คาดและตลาด
รถยนต์ใช้น้ำมันถูกลดบทบาทลง จะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งตลาด
รถยนต์และตลาดชิ้นส่วนและส่วนประกอบ OEM (ชิ ้นส่วนประกอบรถยนต์) และ REM (ชิ ้นส่วน
ทดแทน/ชิ้นส่วนซ่อมแซม) เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มี ความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่าชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปภายใน  (ICE) ที่ไทยมีความ
ชำนาญและดำเนินการผลิตอยู่ ทั้งยังใช้จำนวนชิ้นส่วนประกอบน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในและ
ถนอมอายุการใช้งานมากกว่าอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สั้นลงได้ 
(“ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน‘อุตสาหกรรมยานยนต์,”2562) บทความ “ปี 2030 รถยนต์ไฟฟ้ามาแน่ 
แล้วฐานการผลิตรถยนต์สำคัญของโลกอย่างไทย เตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้ว” แผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 เรื่องพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) สําหรับ
บุคลากรเฉพาะด้านโดยความ ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถาน
ประกอบการภาคเอกชน และสร้างความเชื่อมโยง ความต้องการด้านทักษะฝีมอแรงงานเฉพาะด้าน
ของสถานประกอบการเข้ากับหลักสูตรอาชีวศึกษา และเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยค่อนข้างสูง มีการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนยานยนต์
ภายในประเทศและใช้ฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่สูง และประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ
ฐานการผลิตรถยนต์ฝีมือดีถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื ่อง 
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อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเงินลงทุนและผู้ถือหุ้นในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศ
(สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559) สัมมนาเรื่อง"ทิศทางการพัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้า
สำหรับอุตสาหกรรมไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพ่ือ
รองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า(สถาบันยานยนต์, 2563) งานเสวนาของชมรมผู้บริหารบุคคลธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (MAC) เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต” ประกอบด้วย 1)  การปรับโครงสร้างองค์การเพื่อการบริหาร 2) 
การปรับโครงสร้างอัตรากำลังคน 3) การปรับโครงสร้างตำแหน่ง 4) การปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือ
แรงงาน 5) การปรับโครงสร้างการจ้างงาน 6) การปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน 7) การปรับ
โครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 8) การเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้างและ การเตรียมแผน
เพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (ชมรมผู้บริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
(MAC),2563) 

กรอบความคิดการวิจัย 
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2564 -2568 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

จังหวัดระยองและชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกรอบแนวความคิดข้างต้น ตัวแปรต้นคือ แนวโน้มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์           
โดยมีตัวแปรตามคือ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์การเพื่อการ
บริหาร การปรับโครงสร้างอัตรากำลัง การปรับโครงสร้างตำแหน่ง การปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือ
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แรงงาน การปรับโครงสร้างการจ้างงาน การปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน การปรับโครงสร้าง
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้าง การเตรียมแผนเพื่อการพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากร 

6. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ปี พ.ศ. 2564 -2568 ของอุตสาหกรรม             
ยานยนต์ จังหวัดระยองและชลบุรี ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ                 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ
ข้อมูลมาประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยจำแนกผลการวิจัยทั้งหมด 10 ประเด็นดังนี้ 

 6.1 การปรับโครงสร้างโรงงานและเทคโนโลยีการผลิต ผลการวิจัยพบว่าผู ้ประกอบการ           
ยานยนต์และชิ้นส่วนมีการปรับผังโรงงานให้สอดคล้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม New Model 
ของยานยนต์ โดยร้อยละ 80 ยังคงเป็นการผลิตสำหรับเครื่องยนต์ประเภทสันดาปและใช้น้ำมัน
เชื ้อเพลิง (ณัฐวุฒิ, 19 ตุลาคม 2563) และจากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (ยงศักดิ์, 12 
พฤศจิกายน 2563)  พบว่าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่มีนัยสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนสัดส่วน
จากการใช้แรงงานคนในการผลิตให้ลดลง ทดแทนด้วยระบบเครื ่องจักรอัตโนมัติ  automation 
machine หรือการใช้หุ่นยนต์ robot ในการทำงานเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในระยะยาวเมื่อเทียบกับการ
จ้างงานที่ต้องปรับอัตราเงินเดือนให้พนักงานทุกปี ความเสี่ยงจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศ
ของรัฐบาล ความยุ่งยากในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ 
automation machine หร ือการใช ้ห ุ ่นยนต์  robot ย ังช ่วยเพ ิ ่มความรวดเร ็วและถ ูกต ้องใน
กระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาดที่เรียกว่า Human Error สำหรับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมเน้นการ
ซ่อมบำรุง ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อลดการซื้อเครื่องจักรใหม่ กรณีต้องผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รูปแบบใหม่ 
วิศวกรจะพยายามปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือติดตั้งชิ้นส่วนเพิ่มเติมอื่นให้กับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมก่อน 
เพ่ือลดการซื้อเครื่องจักรใหม่และควบคุมต้นทุนในการผลิตให้ต่ำที่สุด(พรพจน์, 18 ตุลาคม 2563) 

จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ Roadmap แผนการขับเคลื่อนยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทย จากการประชุมคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี พ.ศ.2573 ไว้ที่ 30% 
ของการผลิตรถยนต์ ในไทย แบ่งการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 - พ.ศ. 
2565 ผลิตรถสำหรับราชการ รถบัสสาธารณะ รถจักรยานยนต์ สาธารณะ และยานยนต์ส่วนบุคคล
อื่นๆ จำนวน 60,000-110,000 คันระยะกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.2568 จะเร่งผลักดัน Eco EV 
จำนวน 100,000-250,000 คัน และผลักดันสมาร์ท ซิตี้ บัส จำนวน 1,000-3,000 คัน และระยะยาว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2569-พ.ศ.2573 จะขยาย จำนวน Eco EV จำนวน 750,000 คัน เพื่อรองรับ Zero 
Emission และ Sharing Mobility โดยมีเป้าหมายผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 30% ของปริมาณการผลิต 2.5 
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ล้านคัน พบว่า ปัจจุบันปี พ.ศ.2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควรจะอยู ่ในแผนระยะสั ้นเพ่ือ
เตรียมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับราชการ รถบัสสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และ         
ยานยนต์ส่วนบุคคลอื่นๆ จำนวน 60,000-110,000 คัน แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลับ
พบว่า ผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนร้อยละ 80 ยังคงใช้เทคโนโลยีการผลิตเดิมเพื่อเครื่องยนต์
สันดาป มีเพียงผู้ประกอบการบางส่วนที่ผลิตเพื่อกลุ่มเครื่องยนต์ประเภทลูกผสม (Hybrid) หรือไฟฟ้า
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื ่องจากความไม่ชัดเจนของนโยบายรัฐบาลและมาตราการส่งเสริมการลงทุน  
รวมถึงการขาดความร่วมมือของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพ่ือ
สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สถานีประจุไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงการขาดการสื่อสารและการวางแผน
ที่เป็นรูปธรรมกับผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด แต่สิ่งหนึ่งที่
เป ็นประโยชน์ต ่อการลดต้นทุนของผู ้ประกอบการได้ไม่ว ่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบใด               
คือ แผนการปรับโครงสร้างโรงงาน โดยการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็นระบบนั้นสามารถนำมาปรับ
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงทั้งในกรณีเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หรือเพ่ือ
การผลิตสำหรับ New model ตลอดจนการวางผังโรงงานใหม่เพ่ือใช้สำหรับติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติ
หรือหุ่นยนต์ที่เข้ามามีบทบาททดแทนแรงงาน ทั้งนี้การวางผังโรงงานให้เหมาะสมนั้น ยังช่วยลดต้นทุน
ในการทำงานเรื่องเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไหลของวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น  บุคลากรใน
องค์การมีความพึงพอใจ ส่งผลต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถวางแผนสำหรับ
อนาคตได้ง่ายมากขึ้น 

6.2 การปรับโครงสร้างองค์การเพื่อการบริหาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างขององค์การแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆได้แก่ โครงสร้างองค์การแบบ
แมทริกซ์(Matrix Organization Structure) ส่วนใหญ่พบในผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนที่มี
สำนักงานใหญ่ในอเมริกาและยุโรป ลักษณะโคงสร้างองค์การแบบนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความสามารถใน
การทำงานแบบ Multitask และต้องมีความรับผิดชอบต่องานหลักของแผนกตนเองและงานโครงการที่
ได้รับมอบหมาย การวัดผลงานต้องได้รับความคิดเห็นทั้งจากหัวหน้างานสายตรงและหัวหน้างาน
โครงการ การบริหารโครงสร้างองค์การประเภทนี้อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานหนักเกินไปก่อให้เกิด
ภาวะเครียดได้ง่าย เนื่องจากหัวหน้างานสายตรงและหัวหน้างานโครงการไม่สามารถประเมินปริมาณ
งานรวมที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบอยู่ได้จริง(บุศบง, 24 ตุลาคม 2563) และอีกประเภทคือองค์การ
แบบเน้นหน้าที่(Functional organization) ส่วนใหญ่พบในผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนที่มี
สำนักงานในประเทศญี่ปุ่น มีการทำงานแยกตามแผนกและมีสายการบังคับบัญชาชัดเจน เช่นเดียวกับ
ระบบราชการ(bureaucracy)  ในการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด    
(รุ่งทิวา, 21 ตุลาคม 2563) การทำงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าแบบแมทริกซ์ รับผิดชอบงานหน้าเดียว
ในเชิงลึก  
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 จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าการปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือการบริหารเป็นไปตาม
กลยุทธองค์การขึ้นอยู่กับผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ แนวทางในการดำเนินธุรกิจและการวัดผลงานของ
ผู ้ปฏิบัติงาน ซึ ่งจากการวิเคราะห์โครงสร้างที ่องค์การใช้ทั ้งสองแบบคือแบบแมทริกซ์ (Matrix 
Organization Structure) และองค์การแบบเน้นหน้าที่  (Functional organization Structure)          
ล้วนมีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยที่ต่างกัน หากองค์การของอเมริกาหรือยุโรปมักมีลักษณะการบริหาร
จัดการแบบมุ่งหวังที่ผลงานโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิธีการ รายละเอียดของขั้นตอนการทำงานมาก
เท่ากับบริษัทของประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการ ขั้นตอนในการทำงาน เพราะเชื่อว่า 
หากกับกระบวนการ ขั้นตอนในการทำงานดีและถูกต้องย่อมให้ผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้นการที่องค์การเลือกใช้
โครงสร้างแบบใดย่อมทำได้ซึ่งอาจพิจารณาปัจจัยภายนอกประกอบด้วย เช่นนโยบายและการส่งเสริม
ของรัฐบาลหรือความต้องการของลูกค้าหรือคู่ค้า ณ ช่วงเวลานั้นๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อธุรกิจที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 6.3 การปรับโครงสร้างอัตรากำลังคน ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนมี
แนวโน้มที่จะลดอัตรากำลังคนลงให้เหมาะสมกับจำนวนงานและสถานการณ์ภาพรวมขององค์การ 
สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนการถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (ทศพล, 18 ตุลาคม 
2563)   ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารขององค์การได้ทำหน้าที่ร่วมกันในการวิเคราะห์ค่า
งานและความจำเป็นของงานแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้เหลือเพียงตำแหน่งที่เป็น Key person และ
ฟันเฟืองที่จำเป็นในการดำเนินงานเท่านั้น ในบางตำแหน่งอาจไม่มีการรับพนักงานทดแทนหากมีการ
ลาออก บางตำแหน่งอาจมีการเลิกจ้างเพื่อปรับลดอัตรากำลังคนกรณีเร่งด่วน บางองค์การใช้กลยุทธ์ 
reengineering เพื่อปรับเปลี่ยนองค์การครั้งใหญ่เพื่อเค้นความาสามารถของบุคลากรให้ออกมามาก
ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสายบังคับชาสั้น สื่อสารง่ายและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบ
สูงขึ้นทำงานได้หลายหน้าที่เพ่ือทดแทนคนที่ออกจากองค์การ(อิสรียา, 22 ตุลาคม 2563)    

 จากผลการวิจัยการปรับโครงสร้างอัตรากำลังคน เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่า ผู้ประกอบการยาน
ยนต์และชิ้นส่วนมีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับทฤษฎีโดยพิจารณาทิศทางธุรกิจขององค์การ  
วิเคราะห์สภาพกำลังคนขององค์การที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการอัตรากำลังคนใน
อนาคตว่ามีส่วนต่างอย่างไร เห็นได้จากการ reengineering ของบางองค์การเพื่อเป็นการเริ่มต้นการ
เปลี่ยนและคงไว้เฉพาะตำแหน่งงานที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการโดยคัดเลือกพนักงานที่มีทัศนคติและ
ผลการทำงานดี ทั้งนี้ช่วยปรับขนาดองค์การให้มีขนาดเหมาะสม คล่องตัว ลดตันทุนค่าใช้จ่ายและง่าย
ต่อการบริหารหรือกำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจหรือเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต  

6.4 การปรับโครงสร้างตำแหน่ง ผลการวิจัยพบว่าองค์การมีการปรับลดบางตำแหน่งงาน อาทิ 
การยกเลิกตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการหรือตำแหน่งหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง คงไว้เฉพาะ
ตำแหน่งผู้จัดการที่มีสายบังคับบัญชาไปที่พนักงานปฏิบัติงานโดยตรงลักษณะเป็นดครงสร้างองค์การ
แนวราบหรือ Flat Organize หรือควบรวมตำแหน่งงาน(ปัทมา, 26 ตุลาคม 2563) เช่น การควบรวบ
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ระหว่างงานรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
งานฝ่ายขายและการตลาด หรือย้ายตำแหน่งงานที่ซ้ำซ้อนกันในโรงงานแต่ละประเทศเพื่อไปรวมกัน     
จุดเดียว เรียกว่า Share Service เช่น แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกดูแลลูกค้า ซึ่งปรับเปลี่ยนมา
ใช้ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศหรือออนไลน์ในการทำงานได้และไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งงานดังกล่าว
ในทุกโรงงาน ทัง้นี้เพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการองค์การ (ศรินทรา, 1 พฤศจิกายน 2563)    

 จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าการปรับโครงสร้างตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) คือ กระบวนการใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน ทั้งในแง่ของลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ชนิดของบุคคล 
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที ่ต ้องการสำหรับงานเพื ่อให้การปฏิบัติงานนั ้นๆ  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และการกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อองค์การทราบถึงข้อมูลภาพรวมทั้งหมด
เกี่ยวกับงานแต่ละตำแหน่ง ส่งผลให้ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยน ตัดทอน
บางตำแหน่งออกไปได้ มีการจัดรูปแบบงานขึ้นมาใหม่ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง
แสดงศักยภาพในงานของตนได้อย่างเต็มที่  ลดความซ้ำซ้อนของตำแหน่งงานและใช้เป็นเครื่องมือ
สำหรับแบ่งแยกและมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจน 

 6.5 การปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือแรงงาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานอยู่เสมอ เนื่องจากสถานการณ์องค์การปัจจุบันและต่อเนื่องใน
อนาคตมีความจำเป็นต้องเลือกรักษาพนักงานเฉพาะผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติในการทำงาน
ดีเท่านั้น การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยังคงเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากคนภายในองค์การ แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความรู้ใหม่จากคู่ค้า แต่ยังขาดการ
พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพื่อตอบโจทย์การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เนื่องจากขาดความ
ชัดเจนของนโยบายรัฐบาลและการสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงกับผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน มีข้อมูล
เฉพาะในวงแคบของรัฐ ทำให้ภาคเอกชนขาดการวางแผนและเตรียมตัวพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงานที่
จะให้ความรู้หรือฝึกอบรมด้านวิศวกรรมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (เชาวลิต, 27 ตุลาคม 2563)  สำหรับ
พนักงานระดับผู้บริหารและฝ่ายสนับสนุนการผลิต เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล หรือฝ่ายขาย มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะและปรับตัวกับเทคโนโลยีออนไลน์ เช่น
การประชุมทางไกลผ่าน MS Team Zoom การ remote เข้ากับระบบขององค์การ เมื่อต้องทำงานที่
อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน เช่น การทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อให้การประชุม สนับสนุนผ่าย
อ่ืนๆหรือติดต่อลูกค้าภายนอกองค์การทำได้ราบรื่นมากยิ่งข้ึน(ณัฐพร, 19 ตุลาคม 2563)    

 จากผลการวิจัยเมื ่อนำมาวิเคราะห์พบว่าการปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือแรงงานของ
ผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนมีแนวทางเป็นไปตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 คือพนักงานได้เข้าสู่กระบวนการเข้ารับการฝึกมีให้ความสามารถในการ
พัฒนาปรับปรุงงาน มีฝีมือ ความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติเกี่ยวกับการ
ทํางานเพื่อพัฒนาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดของสถาบันการศึกษาและความร่วมมือ
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ระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มี
ข้อจำกัดในการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เพราะมีสถาบันที่ให้ความรู้น้อยเกินไป
เมื่อเทียบกับความต้องการในอนาคต 

 6.6 การปรับโครงสร้างการจ้างงาน ผลการวิจัยพบว่าการจ้างงานเป็นพนักงานประจำมีความ
ยากเพ่ิมมากข้ึน เพราะองค์การต้องการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว การจ้างงานอาจเป็นลักษณะการจ้าง
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการจ้างงานจะเป็นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่สำคัญ
หรือรองรับแผนธุรกิจใหม่ หากต้องการจ้างงานจะพิจารณาจากบุคคลากรในองค์การก่อน เพ่ือเป็นการ
หมุนเวียนงานหรือปรับระดับขั้นตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นการรักษาพนักงานที่ดีให้อยู่กับองค์การและเป็น
การสร้างแรงจูงใจ (นพวรรณ, 25 ตุลาคม 2563)  การจ้างงานผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือนักศึกษาจบ
ใหม่จะจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนหรือผลประโยชน์จากรัฐบาล  โดยจ้างเป็นแบบสัญญาจ้างระยะ
สั้นหากทำงานมีประสิทธิภาพจึงจะบรรจุให้เป็นพนักงานประจำ การจ้างงานเพื่อรองรับการผลิตจะ
เน้นเป็นการจ้างระยะสั้นเช่นกัน เพื่อให้สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตหรือสถานการณ์      
คำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน(เชาวลิต, 27 ตุลาคม 2563) 

 จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าแนวโน้มลักษณะการจ้างงานของอุตสาหกรรม          
ยานยนต์และชิ้นส่วนสอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการจ้างงานในอนาคต ของ ผศ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง 
ผู้แทนภาคยานยนต์ และนายนูโน่ คุนย่า ตัวแทนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าลักษณะ
การจ้างงานจะเป็นแบบระยะสั้นหรือการจ้างเฉพาะกิจ โดยลูกจ้างต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายหรือมีความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  มีความยืดหยุ่นในการ
ทำงานสูง เรียนรู้งานได้เร็ว  เข้าใจและยอมรับการจ้างงานที่เป็นสัญญาจ้างชั่วคราวตามลักษณะของ
งานและระยะเวลาโครงการ ลูกจ้างอาจมีนายจ้างหลายคนได้และสามรถรับงานได้หลายที่ตามความ
ชำนาญหรือความสามารถเฉพาะทางของตนเอง 

 6.7 การปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการเลิกจ้างพนักงาน
หรือการ reengineering ผ่านพ้นไปในปี 2563 นี้ โครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ยังคงเดิมและเพ่ิมเติมคือ การจ่ายค่าจ้าง ปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น โบนัส 
ให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดียอดเยี่ยมหรือโดดเด่น สร้างผลกำไรให้กับองค์การหรือช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน(ศรินทรา, 1 พฤศจิกายน 2563) แต่ในบาง
องค์การหากสถาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือผลประกอบการไม่ดีมีแนวโน้มจะใช้กลยุทธ์การมาทำงาน
แบบทำ  4 วัน หยุด 3 วันและจ่ายค่าจ้างร้อยละ 70 เพื่อประคับประคองพนักงานทั้งหมดไว้และ
พยายามไม่ให้มีการเลิกจ้าง(เอกธนัช, 17 ตุลาคม 2563) 

 จากผลการวิจัยเมื ่อนำมาวิเคราะห์พบว่าการปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทนจะ
สอดคล ้องก ับทฤษฎ ีและแนวความค ิดโครงสร ้ า งค ่ าจ ้ างตาม  Strategic Compensation 
Management Model และทฤษฎีของเฮิร์กเบิร์ก ที่เน้นเรื่องการจูงใจให้พนักงานตั้งใจทำงานและ
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ปัจจัยค้ำจุนเพื่อให้พนักงานพึงพอใจองค์การและสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยพิจารณาปัจจัย
ภายนอกร่วมด้วย เช่น ค่าจ้างและค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้ดึงดูดใจผู้ที่มี
ศักยภาพให้อยู่กับองค์การหรือต้องการเข้ามาร่วมงานในอนาคต 

 6.8 การปรับโครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื ้อกูล ผลการวิจัยพบว่าองค์การยังคงมี
สวัสดิการด้านต่างๆตามที่เคยมีให้กับพนักงาน เช่น บัตรประกันสุขภาพสำหรับพนักงานและครอบครัว 
ประกันสุขภาพและเงินชดเชยสำหรับการติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือ COVID-19 การตรวจสุขภาพ
ประจำปี ค่าทำฟัน ค่าตัดแว่นสายตา สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีมากกว่าที ่กฎหมายกำหนด             
เง ินพ ิ เศษเพ ื ่ อก ิจกรรมส ันทนาการหร ือสมาช ิกสปอร ์ตคล ับ  ท ุนศ ึกษาต ่อปร ิญญาโท                                        
ค่าภาษาต่างประเทศ เป็นต้น (เอกธนัช, 17 ตุลาคม 2563)   

 จากผลการวิจัยเมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่าการปรับโครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ขององค์การเป็นไปตามแนวความคิดของ Edwin คือตอบสนองความต้องการของพนักงานที่แท้จริง                    
มีขอบเขตการใช้กว้างขวางทุกคนสามารถเข้าถึงได้  มีความเสมอภาคและอยู่ในต้นทุนที ่องค์การ
สามารถรับได้ไม่เป็นภาระหรือเงื่อนให้ผู้ที่เก่ียวข้องในระยะยาว  

 6.9 การเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้าง ผลการวิจัยพบว่าการว่าจ้างงานเป็นไปเพื่อความ
จำเป็นขององค์การเท่านั ้น เน้นสรรหาบุคลากรที ่มีทัศนคติที ่ดี  สามารถทำงานได้หลายหน้าที่  
(Multitask) สามารถคิดงานที่สร้างสรรค์ได้เอง ไม่เน้นการควบคุม มีความยืดหยุ่นในการทำงานและ
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายใหม่ขององค์การ(ปัทมา, 26 ตุลาคม 2563) เน้นสรรหาจาก
บุคลากรภายในองค์การก่อนแล้วจึงคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้พนักงานและสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน(Career Development) ให้กับพนักงานปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้
บริษัทจัดหางานเอกชนในการสรรหาพนักงาน(บุศบง, 24 ตุลาคม 2563) 

 จากผลการวิจัยการเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้าง  เมื ่อนำมาวิเคราะห์พบว่าตรงกับ
แนวความคิดของ กฤติน กุลเพ็ง ที่วาการสรรหาบุคลากร เปนกระบวนการ แสวงหากลุมบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถและทักษะที ่เหมาะสมกับองคการใหเขามา รวมงาน โดยองคการจะตอง                
ประชาสัมพันธตําแหนงที่ตองการใหตลาดแรงงานทราบ เพื่อจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถเขามา
สมัคร อาจเปนการแสวงหาจากแหลงภายใน หรือภายนอกองคการก็ได ้

 6.10 การเตรียมแผนเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ผลการวิจัยพบว่าในระยะนี้ที ่มี
ปัจจัยทั้งเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มสง่ผล
ต่อเนื่องระยะยาวในอนาคต ทำให้องค์การส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภายใน (In-
house training) และเป็นการสอนงานแบบ On the job training การสอบวัดผลจากผู้ที่สอนงาน
และดูจากพัฒนาการของงานที่ทำ(สมชาติ, 19 ตุลาคม 2563) โดยหลักสูตรที่ฝึกอบรมหรือสอบ            
วัดระดับนั้น ต้องมีความเก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบและสามารถนำไปใช้ได้จริงทันทีหลังจากผ่านการ
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ฝึกอบรม เช่น ฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Automation รุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานฝ่าย
ควบคุมเครื่องจักร หรือการอบรมการใช้ โปรแกรม SAP สำหรับพนักงานของแผนก Supply Chain 
เพื่อให้งานเป็นระบบและสะดวกต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้ามากยิ่งขึ้น(ปัทมา, 26 ตุลาคม 
2563)  สำหรับแผนการพัฒนาและฝึกอบรมนั้นขึ้นอยู่กับแผนกต้นสังกัดหรือความจำเป็นที่สอดคล้อง
กับงานท่ีได้รับมอบหมาย ควรมีการวางแผนระยะยาวและต่อเนื่องเพ่ือตอบโจทย์การเติบโตในสายงาน 
(Career Advancement) สร้างความมั่นคงทั้งกับผู้ปฏิบัติงานและองค์การ สำหรับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้เหมาะกับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนั้น องค์การส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมากนัก เนื่องจากขาดข้อมูลสำคัญจากทางรัฐบาลในการส่งเสริมหรือสิทธิ
ประโยชน์พิเศษทางธุรก ิจให ้ก ับผู ้ประการยานยนต์และช ิ ้นส่วนไฟฟ้า  ข ้อจำกัดการเข ้าถึง
สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นผู้เผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน  
ซ ึ ่ ง ในป ัจจ ุบ ันม ีจำก ัดมาก  (ทศพล , 18 ต ุลาคม 2563) และจากการส ืบค ้ าข ้อม ูลจาก 
http://www.thaiauto.or.th พบว่ามีเพียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) ที่ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู ้ประกอบการชิ้นส่วนและปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รองรับฐานการผลิตรถยนต์จากแบบเดิมเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยมุ่งพัฒนาวิศวกรและทรัพยากร
มนุษย์จากการเป็นฐานการผลิตรถยนต์เด ิมก้าวไปสู ่อ ุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะสร้างหลักสูตร 2 แบบ คือ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นสำหรับ
ผ ู ้ประกอบการอ ุตสาหกรรมยานยนต์และช ิ ้นส ่วน  และ 2) หล ักส ูตรปร ิญญาตรี  ซ ึ ่ งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลโดยสร้างศูนย์ทดสอบสำหรับแบตเตอรีและระบบ
ขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนมาตรฐานการทดสอบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า กับอุปกรณ์
อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้รับทุนวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับ Smart 
Grid System, ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) การเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ EV จะช่วยพัฒนาคนที่มีองค์ความรู้และทักษะระดับสูง มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น EV แทนการทำธุรกิจแบบซื้ออุปกรณ์สำเร็จมาประกอบ
โดยไม่มีเทคโนโลยีของตนเอง ภายในศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และ EV มีความก้าวหน้า
ทันสมัยด้วยอุปกรณ์ชุดพัฒนา (Development Kit) สำหรับประยุกต์ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์กระจกไฟฟ้า เก้าอ้ีไฟฟ้า ปรับหรี่ไฟแอลอีดีภายใน/ภายนอกรถยนต์ ชุดระบบ
เซ็นเซอร์ต่างๆ ในรถยนต์ พร้อมชุดซอฟต์แวร์ครบครันที่จะรองรับงานวิจัยพัฒนาระดับสูง ทั้งนี้ ในปี
แรกาตั้งเป้าพัฒนาฝึกอบรมแก่อาจารย์และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมาณ 60 คน โดยเนื้อหา
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ ECU เกี่ยวกับสมองกลของรถยนต์ ระดับ BCU การควบคุมและอำนวย
ความสะดวกของตัวรถ และระดับ Traction Drive ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า แต่ละระดับจะเปิดอบรม              
ปีละประมาณ 2 ครั้ง ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายองค์การต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย
คือวิศวกร เทคนิเชียนของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นักศึกษา นักวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชน  
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 จากผลการวิจัยการเตรียมแผนเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่า
ตรงกับแนวคิดของ Nadler ซึ ่งได้อธิบายว่าเป็นระบบเพื ่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้
การศึกษา และการพัฒนา ทั้งนี้ในอนาคตผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนควรร่วมมือกับสถาบัน
ของภาครัฐในการส่งพนักงานเข้าอบรมความรู้และความสารถด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

7. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 7 .1  สรุป จากการศึกษาวิจัยนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี  พ.ศ.2564-2568 ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์จังหวัดระยองและชลบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 

  1) แนวโน้มเทคโนโลยีและนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต พ.ศ.2564-2568 
ยังคงมุ่งเน้นการผลิตเพื่อเครื่องยนต์สันดาปและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก อาจมีผู้ประกอบการ
ยานยนต์และชิ้นส่วนบางรายมีการผลิตเครื่องยนต์แบบลูกผสม(Hybrid) แต่ยังไม่ได้เป็นไปเพื่อการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายประการ อาท ิ ความไม่ชัดเจนด้านนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการสื่อสารของรัฐบาลไปยังผู้ประกอบการยานยนต์ ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที ่ทำให้การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทำได้
ยากลำบากมากขึ้น ปริมาณสถาบันวิจัยและการศึกษายานยนต์ไฟฟ้ายังมีจำกัด นอกจากนี้ยังขาด
ปัจจัยเกื้อหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค เช่น สถานีประจุไฟฟ้าที่มีน้อยมาก 
เกิดความกังวลทั้งต่อผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

  2) นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี  พ.ศ.2564-2568 ของอุตสาหกรรม           
ยานยนต์ จังหวัดระยองและชลบุรี มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 

   2.1) มีการปรับโครงสร้างองค์การเพ่ือการบริหารเป็น 2 รูปแบบตามกล
ยุทธการดำเนินธุรกิจ บางองค์การใช้แบบแมทริกซ์เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น ตอบสนองต่องานโครงการ
ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว แต่บางองค์การยังคงใช้แบบเน้นหน้าที่เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลใน
ตำแหน่งหน้าที่นั้นๆได้เต็มประสิทธิภาพ  

   2.2) การปรับโครงสร้างอัตรากำลังคนให้มีจำนวนเหมาะสมกับปริมาณงาน
และความต้องการที่แท้จริงขององค์การ โดยฝ่ายโรงงานและการผลิตได้ปรับใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือ
หุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงานคน  

   2.3) การปรับโครงสร้างตำแหน่ง องค์การมีการปรับตำแหน่งงานและสาย
บังคัญชาให้เป็นแนวราบหรือ Flat Organize เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารในองค์การ นอกเหนือจากนี้ยัง
มีการเปลี่ยนแปลงในบางแผนกเป็นแบบ share service 
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   2.4) การปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือแรงงาน พนักงานในองค์การต้อง
พัฒนาทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งการพัฒนาความรู ้ผ่านระบบออนไลน์  ก่อให้เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาฝีมือแรงงานได้
ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอให้องค์การเป็นผู้กำหนดให ้ 

   2.5) การปรับโครงสร้างการจ้างงาน เป็นการจ้างงานเฉพาะที่ ปรับเปลี่ยน 
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ เน้นการจ้างแบบระยะสั้นหรือตามมาตรการส่งเสริมของรัฐ มุ่งเน้นเฉพาะผู้
ที่มีประสบการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที  

   2.6) การปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน หลังการปรับองค์การแล้ว 
ค่าจ้างและค่าตอบแทนขององค์การยังคงเป็นไปตามเดิม  เพิ ่มเติมคือ การปรับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมหรือโดดเด่น  เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน  

   2.7) การปรับโครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื ้อกูล องค์การยังคงมี
สวัสดิการด้านต่างๆตามที่เคยมีให้กับพนักงานทั้งด้านสุขอนามัย  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
นันทนาการ และสวัสดิการด้านการศึกษา 

   2.8) การเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้าง เน้นการจ้างบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดี 
สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ (Multitask) มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวให้เข้ากับองค์การและ
สถานการณ์ได้ด ี 

   2.9) การเตรียมแผนเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เน้นการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรภายใน (In-house training) โดยใช้วิทยากรที่เป็นหัวหน้างานในการสอนงานลูกน้อง
หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฝึกอบรมและให้ความรู้จากลูกค้า
ที่สั่งการผลิต 

 7.2  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี  พ.ศ.2564-2568 ของอุตสาหกรรม               
ยานยนต์จังหวัดระยองและชลบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้   

  1) การปรับโครงสร้างองค์การเพื่อการบริหาร แนะนำเรื่อง การบริหารแบบแนวราบ
และแบบแมทริกซ์ เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ลดช่องว่าง
ระหว่างกัน นอกจากนี้โครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนฝึกความ
รับผิดชอบหลายด้านสามารถทำงานแบบ Multitask ได้ ช่วยองค์การลดต้นทุนและเค้นศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
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  2) การปรับโครงสร้างอัตรากำลังคน แนะนำเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคนปัจจุบัน
โดยพยายามผลักดันหรือจูงใจบุคลากรที่มีอยู่ให้ทำงานเต็มที่ หากไม่สามารถทำงานเสร็จได้ทันจึงค่อย
เพ่ิมอัตรากำลังคน 

  3) การปรับโครงสร้างตำแหน่ง แนะนำเรื่องการปรับลดในบางตำแหน่งที่มีความทับ
ซ้อนของลักษณะงาน ในบางองค์การที่ไม่เคยทำ Job Analysis ควรทำเพื่อให้รู้รายละเอียดงานแต่ละ
ตำแหน่งตลอดจนความจำเป็นของงานตำแหน่งนั้นๆ 

  4) การปรับโครงสร้างทักษะและฝีมือแรงงาน แนะนำเรื่อง องค์การควรประสานงาน
กับหน่วยงานรัฐบาลเพ่ือให้ทราบนโยบายของรัฐที่ชัดเจนเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถนำมาวาง
แผนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับพนักงานได้ 

  5) การปรับโครงสร้างการจ้างงาน แนะนำเรื่องควรจ้างงานระยะสั้นหรือจ้างงาน
ผู้ชำนาญการพิเศษให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือลดต้นทุนและข้อผูกมัดระยะยาว 

  6) การปรับโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน แนะนำเรื่องกำหนดแผนงานเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนกับงานต่าง ๆ ให้แน่นอนไว้ล่วงหน้า ซึ่งแผนงานแต่ละแผนนั้นจะต้องระบุ
ปัจจัยที่จะใช้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอย่างชัดเจน เช่น ความชำนาญ ความรับผิดชอบ สภาพการ
ทำงาน เป็นต้น 

  7) การปรับโครงสร้างสวัสดิการและประโยชน์เกื ้อกูล แนะนำเรื่อง สำรวจความ
ต้องการที่แท้จริงของพนักงานและกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน เพ่ือให้ได้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ที่ตรงกับความต้องการของพนักงานและจูงใจให้บุคคลภายนอกต้องการที่จะมาร่วมงานด้วย 

  8) การเตรียมแผนการสรรหาและว่าจ้าง แนะนำเรื่อง การสรรหาคดเลือกและว่าจา้ง
พนักงานใหม ่นอกเหนือจากประสบการณ์งาน ควรมุ่งเน้นเรื่องทัศนคติในการทำงาน ความสามารถใน
การเรียนรู้และการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่รวมถึงวัฒนธรรมองค์การด้วย  

  9) การเตรียมแผนเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร แนะนำเรื่อง องค์การควรส่ง
บุคลากรในองค์การไปศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการ
ชิ้นส่วนและปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองรับฐานการผลิตรถยนต์จากแบบเดิมเป็นรถยนต์
ไฟฟ้า EV 
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Abstract 
 
  

 This study aimed 1) to study the development and background of the management 
of coastal resources by the community, Naklua sub-district, Banglamung district, Chonburi 
province, 2) to analyze the process of the management of coastal resources, 3) to find out 
critical success factors by the community and 4) to study problems and obstacles of the 
management of coastal resources. This study was qualitative research. The data were 
collected from the document, observation, and in-depth interview with three primary 
informants, i.e., the public sector, people sector, and community organization. The data 
were verified through methodological triangulation and then presented the results in the 
form of description.  1) The results of development and background of the management 
of coastal resources by the community Naklua sub-district, Banglamung district, Chonburi 
province showed that the resources were fertile and it has been deteriorated these past 
few years by the charcoal concession and illegal marine fishing gear that caused the conflict 
and the decrease of resources. Nowadays, the coastline has been conserved and restored 
by the cooperation among local people, public and private sectors. They have cooperated 
to conserve the resources and correspond with people's way of life and career, 2) Managing 
coastal resources found that the process could be divided into four stages. The first stage 

 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุรี   
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  เลขท่ี 135 หมู ่3 บางละมุง ซอย 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21150 
 



THANAPAT UDOMRATTANAKULCHAI  

  729 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

was the planning for conferences for sharing their opinion and policies and exchanging the 
data between the community and related public sector, the second was organizing, the 
third was implementing, and the last was evaluation, 3) the critical success factors of the 
management of coastal resources were divided into internal factors: the dedicated 
leadership for the recourse management, continuing activities, and the cooperation of the 
local people who delighted and appreciated the resource, and external factor: supporting 
from sectors, and 4) problems and obstacles of the management of coastal resources 
consisted of knowledge, the changing of local leadership and continuity policy, local 
politics, budget, and illegal marine fishing gear 

Keywords: Organizational commitment of personnel, organizational factor, work 
characteristic factor, working experience factor 

1. Introduction 

 Coastal resources are a source of fish and other marine life that is the significant 
and diverse natural resource and has much value. However, nowadays, the coastal 
resources of the Thai Sea are significantly degraded. This may be because the sea is 
the last source of waste from various sources that come along the river and accumulate 
together. The Gulf of Thailand, where four significant rivers flow together, are Chao 
Phraya River, Tha Chin River, Mae Klong River, and Bang Pakong River. It is also due to 
the rapid economic development of the coastal area. It is resulting in the superfluous 
use of resources. Regardless of the degradation, the call will occur to natural resources 
and the environment. Especially materials of technologies and technologies are used 
in agriculture, industry, commerce, and tourism activities. The changes that have caused 
problems until the marine pollution of the seawater deterioration. Also, it damages 
flora and fauna of marine and coastal habitats. Moreover, the resulting damage is 
reversed to humans in many ways, whether it is the economic impact on tourism Health 
effects, resulting in conflicts Social, etc. (Pollution Control Department, 2017). Humans 
bring things into the marine environment, such as wastewater, garbage, etc., whether 
intentionally or not. Alternatively, it will be directly or indirectly. When the action harms 
living, things, and human health causes the degradation of the marine environment 
quality and Lowering aesthetic value (Suwat Thanyaros, 2014 ) .  Marine pollution is 
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caused by the continuous development of various industries and urban communities. 
Changes in land use characteristics in coastal areas, such as converting agricultural areas 
to industrial areas, converting mangrove forests to shrimp fields, rapidly degrade the 
marine environment. With a tendency to intensify In the future, such pollution sources 
can be categorized as follows: coastal pollution sources and Pollution in the sea 
(Pollution Control Department, 2017). The most problematic coastal pollution sources 
are communities, tourist attractions, and other important sources, such as industry, 
agriculture, and ports, mostly located on the coast. Moreover, along the riverbank That 
flows into the sea, such offshore activities degrade the coast's natural resources and 
the sea. Whether it is side In the industry, factories produce organic matter, such as 
paper mills, food products, sugar, liquor, and beer, with the effluents from these 
sources often high in phosphorus and nitrogen, increasing the growth of bacteria and 
fungi. These microorganisms use oxygen to decompose organic matter, oxygen content 
in water. Therefore decreasing and having high BOD impurities causing the aquatic 
animals to become infected or lack oxygen Which water pollution Observed by the 
occurrence of bad water (Pollution Control Department, 1 9 9 7 ) Furthermore, the 
chemical from cooling water of various industrial plants types which the discharge 
water has a higher temperature than water. In the environment Reduces dissolved 
oxygen. It changes aquatic animals' metabolic processes such as respiration, food 
intake, and fish spawning effects. The mobile animals may migrate elsewhere, which is 
a loss of food sources (Maitri Duangsawat and Jaruwan Somsiri, 1985). For tourism, the 
trends on marine tourism are prevalent trendy. However, the consequence causes an 
increase in solid waste, waste, and effluent from vacation rentals. Restaurants and other 
service establishments and passenger traffic degrade seawater quality. It is also a Marine 
natural resource pattern, such as the dumping of anchors around coral reefs. These 
problems inevitably affect coastal resources in Marine ecosystems. The scenery of the 
tourist attraction has deteriorated. It also affects the health of tourists and local people. 
Including affecting tourism and the economy as well. Communities, especially around 
the coast and river estuary Crowded, are sources of pollution from various activities in 
houses, fresh markets, offices, hospitals such as dishwashing water, laundry water, 
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waste from various office buildings, etc.The wastewater has a high degree of impurities 
such as high phosphorus and nitrogen content, which causes rapid growth of aquatic 
plants.The need to use more oxygen for photosynthesis, causing the water source to 
become hypoxia and deteriorate quality (Pollution Control Department, 1998 ) .  The 
solid waste or waste is foam rubber, Glass bottles, and printed materials. From various 
plastics can be dangerous to aquatic animals. Because it is thought that it is food 
because it takes a long time to decompose. These wastes usually come from 
communities adjacent to rivers. That flows into the sea or the community adjacent to 
the sea (Tourism of Thailand, 1997  a). Waste that is scrapped when blown onto the 
coast gives the area a dirty look and is not suitable for tourism. As mentioned above, 
the Wat Chong Lom community's coastal environment has dramatically degraded due 
to people who have acted or lived without it. Take into account the impact on the 
coastal environment, marine life, coastal habitats, trees that host various animals and 
cause water conditions. Spoilage caused by the behavior of the people in the 
community itself 

2. Objectives 

 2 . 1  To study the community's participation in Coastal Management in Naklua,  
Banglamung, Chonburi 

 2.2 To study the factors that are contributing to coastal resource management 
in Naklua, Banglamung, Chonburi 

3. Concept Framework   

 To study the coastal natural resource management by the community in Naklua 
sub-district, Banglamung, Chonburi. The objective is to study the development and 
background of coastal resource management by the community. Problems and 
obstacles in the management of the coastal resource. The development of 
management process and the factors that lead to achieving the concept of coastal 
management 
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 3.1 Scope of Coastal Area Management 

 Coastal area management zones are designated for use in land planning and 
natural resource management. To maximize the benefits and sustainable development 
of the area. Coastal Areas, Frame and land policy on coastal areas: It is necessary to 
consider either the land on the shore, the coastal plains, or the coastal land's inner 
influence zone and the seafloor, which continues into the sea. The coastal area. 
According to the development, the Department of Land Development has joined the 
Development Sub-Committee. 2 4  beachfront lands established under the Land 
Development Act B.E. 2526  ( 1 983 )  established the seaside land management area 
boundaries of the coastal land.  Later, he was able to change the name to "Coastal 
Resource Management Project" for easy understanding, which can be used as a tool to 
effectively integrate and propose the results of a meeting of the Provincial Coastal 
Land Development Subcommittee to the Seaside Development Sub-Committee. 

 3.2 Scope of government within the Naklua sub-district 

 Limited contributor groups and communities that could not conduct the in-
depth interview of discussion simultaneously express problems, participate, and 
management terms.  

 3.3 Scope of collect data  

 The researchers conducted secondary data collection from August to December 
2020 .  The tools used in this study include interviews and observations because the 
commercial sectors and community household land the area  

 3.4 Expected benefits 

 Awareness of the development of the background and the process of managing 
coastal resources by the community. Know the factors of success in managing coastal 
resources of coastal communities. This will benefit other organizations with similar 
problems and apply to the management of coastal resources. Awareness of the 
difficulties and obstacles of managing coastal resources will help develop coastal 
resource management 
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4. Literature Review 

Coastal Management Principles  

 Suwalak Sathumanasphan (2011: 185-189) discussed two principles of coastal 
Management:  The Principles of Environment and Development and the Principles of 
Special Features of the Ocean and Coastline. as follows: 

 Principles related to environment and development consist of the following 
sub-principles:  

  1 )  The Principle of Interrelationship and Integration is fundamental in 
sustainable development based on problem-solving by integrating resource utilization 
and development and conservation. In the past, resource-fragmented management 
was doing it. They focused on conservation or development on one side.  

  2)  Principles on equality of generations and generations Inter and Intra-
generation Equity Principles means that people of the current generation and the 
resources they must use adequately must maintain resources that are future 
generations' property. So, people in a generation. Nowadays, it must not cut off the 
chances of children taking advantage of the resources currently available. 
Simultaneously, although there are different societies in this world, people in the same 
society and different societies of all ages, ages, races, religions, and cultures have equal 
rights to exploit resources. 

  3 )  The Principle of the Right to Develop means that all human beings 
have a right to develop according to their potential. 

  4 )  Principles on Environmental Protection This principle is a principle 
that wants to protect the environment rather than to cope with or claim damages from 
those who cause damage. The Precautionary Principle in any development requires a 
study of the impact on the environment to monitor and monitor its impacts. The 
principle stipulated by the polluter is paid.  This principle requires polluters to issue 
the cost of preventing and controlling the pollution they own as a polluter for the 
state. 

  5 )  Transparency Principle and other process-oriented principles, 
decisions on developing any project must be transparent, allowing the public to 
participate. Public participation encourages groups such as women, youth, indigenous 
NGOs, and local authorities. Information Access gives stakeholders from different groups 
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more access to information. Environmental Impact Assessment is information that 
helps in project development decisions. 

  6) Principles of Natural Resources and Environment Management Sasina 
Bharara (2007: 329) discussed the natural resources used as substitutes or maintained 
to remain. These resources are essential to high-life life, especially for humans.  
Humans need these resources in four-factor terms: forest resources, agriculture, fishing, 
humans, wildlife, and crops. 

 Principles of Management of renewable natural resources the following 
guidelines  

  1. Ecosystems or environmental systems must be provided with internal 
components of a balanced type and quantity. To keep the system in control and self-
preservation and to be balanced naturally. In other words, it must not be destroyed. 
Use or do so for any reason to resource the system, which will result in future internal 
balances that may cause problems.  

  2. Use this type of resource only for the entire section or increase it. If it 
can be done, humans will be affected by that system forever.  

  3. Control and protect so that the stock of natural resources has the 
potential to produce more products or segments effectively by exploring the stock to 
see what the quantity, quality, and potential of the output will be, to find solutions, 
improvements, and development to achieve the stock's strength and completeness, 
good production potential. The product is of good quality for each child's stock, but 
there are many characteristics, such as trees and forest stock. This land is a stock of 
crops; wildlife is the stock of hunting animals 

  4. Used for material production Tools or products require appropriate 
technology and reasonable regulatory requirements. This does not pollute the 
environment; it harms other natural resources.  

  5. Adoption must be used as appropriate. Save, improve Repair & 
Recovery Restore the deteriorating part before it is applied (must be used based on 
conservation principles). 

 Environmental Management and Practices (2007: 13-14) discussed 
environmental management and practices as follows: 
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 Environmental management is a process in which the structure or composition 
of the ecosystem/environmental system is standard in both species, quantity, 
proportions, and distribution. All things and subsystems play a role/duty to ensure 
sustainable natural and human environmental processes. Environmental management 
is an important issue, creating solutions. Project Resolve the cause of the problem and 
the problem's root solving activity by creating a three-way action plan. An activity is a 
resource usage activity. Disposal/healing activities or the restoration of waste/pollution 
and degradation and creating activity control patterns. The use of resources and the 
disposal/treatment or restoration of degraded sources to the environment or the 
environment is sustainable for the existence of Good eating of man forever. 

 1. Environmental Management Practices  

 Practices in which states and agencies related to the environment include 
creating an environmental management plan by formulating policies, creating measures 
to achieve the policy. Create a roadmap for each of the measures that will solve the 
defined problem. Create each project to solve the problem, and then create a practical 
plan for each activity that will solve the cause of the problem. Performance In practice, 
creating an action plan is paramount because the action plan must consist of at least 
four aspects of the action: the nature of the work carried out to cover and amended 
in full and concrete. The person responsible, time and place, and budget are to be 
able to perform the task. (2007: 103-113) discussed the guidelines for the conservation 
and restoration of coastal resources as follows: Improving and restoring coastal and 
marine resources to provide abundant marine resources There are many improvements 
to the deal, including local people, local organizations, local people Public and private 
organizations to participate in the restoration of water resources, the area must be 
managed to be the habitat of aquatic animals, namely seagrass. Besides, the activities 
of humans on the seaside or marine occupations such as tourism activities, coastal 
aquaculture activities, fishing activities, etc. to reduce the pollution of water resources, 
and ultimately should be managed at the disposal of aquatic resources themselves. 
To restore the water source, the coast and sea are as follows:    

 Management of habitat restoration of coastal and marine habitats. Reducing the 
reduction of waste and littering It is the restoration of habitat to grow and contribute 
to the abundance of habitats without activities or abandonment of what will affect 
coastal aquatic animals' life or livelihood. 
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 Mangrove planting is a mangrove forest restoration in the mangrove area. Also, 
there is a food supply, shelter, and a young aquatic nursery. In determining the plant, 
it is essential to consider the condition of the tidally influenced area. Soil conditions 
suitable for plant growth at the same time, when planting is maintained, local 
organizations and residents will be provided with public and private agencies' support. 

 Activity Control  

 It controls the activities of the people who protect animal resources, such as 
the Fisheries Act B.E.2440 (1947), which regulates human activities in fisheries. Setting a 
fishing zone is a prohibited zone for fishing, such as the prohibition of nets on seagrass. 
Large nets are not allowed on the coast to prevent seagrass destruction, a breeding 
ground, a food source, and a haven for aquatic animals. To be a fishing zone or to be 
banned, the trawl fishing area is 3 kilometers away from the coast. The designation of 
fishing tools is the designation of fishing instruments, such as the prohibition of trawl 
nets. Alternatively, fishing using 2.5-centimeter eye nets or fishing nets with smaller 
nets of 4.7 centimeters in Prachuap Khiri Khan, Chumphon, and Surat Thani provinces. 
From February 15 to May 15, every year, the spawning season is prohibited to catch 
fish of breeding size. Size, etc. The fishing season is defined during the fishing hours 
outside the fish's spawning season, especially the significant economic fish, namely 
mackerel. Mackerel in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani provinces From 
February 15 to May 15 every year, as an opportunity for crabs to breed baby eggs. 

 Determining the production is the number of aquatic animals that catch the 
belly. Alternatively, quotas for catching each aquatic animal species are in line with 
market demands and help the water source be rehabilitated quickly and quickly. 
Conservation of aquatic resources for sustainable use Control the number of fishing 
tools. It also controls the number of fishers to suit the water supply's production 
potential, such as determining the number of trawl vessels, determining dinner boats 
in different fields, etc. Customizing aquatic animals Some aquatic animals are small. 
The market's size does not want to cause waste is wasted in vain or not worth it. It is 
necessary to determine the size, such as not to catch scallops that are less than 0.6 
centimeters in length to maintain the stock and replace those who have been caught. 
The coastal aquaculture business shall be treated with wastewater treatment obtained 
from the culture or directly inject it into the water source. To be business, tourism, 
industrial facilities. Wastewater treatment wells are built, or the discharge of wastewater 
is regulated into the water source. The management of aquatic resources increases the 
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amount of aquatic water in the water, managed by government agencies such as 
provincial fishing stations. There are breeding of aquatic animals that want to be 
released into natural water sources such as marine shrimp culture. Alternatively, it 
encourages fishers to turn to farm—coastal areas such as fish farming in the cages, 
scallop Mussel farming, etc. 

5. Research Methods 

 Research Methods and procedures community-based study of coastal resource 
management Case Studies Community, Naklua, Bang Lamung, Chonburi the objective 
is to study the community's development and background of coastal resource 
management. Managing coastal resources by the community, factors of success in 
managing coastal resources by the community, and the difficulties and obstacles to 
managing coastal resources by the community. The study was conducted using a 
qualitative research methodology with the following procedures: 

 5.1 Area Selection 
 5.2 Contributor Group 
 5.3 How to collect data 
 5.4 Storage tools 
 5.5 Analyze data 

 5.1 Area Selection 

 This study's area is the coastal community in Naklua, Chonburi province, namely 
Wat Chong Lom. The significant seas are mangroves: Seagrass, aquatic animals, and 
beach forests. Therefore, most people have a consistent lifestyle with local natural 
resources, especially coastal fishing occupations with catchments. But from the 
poaching problem, the coast of the business owner. Problem Catching aquatic animals 
of commercial fishing vessels within 3 kilometers and illegal fishing tools has caused 
the deterioration of coastal resources, seas, and conflicts between local fishers and 
commercial fishermen.  As a result, local communities have worked together to manage 
the local coastal resources, including members of "Naklua Bay Conservation Club "To 
expand our knowledge of conservation and joint sea restoration. 

 5.2 Contributor Groups 

 The main contributors to this study are divided into two groups: 
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  1. Public Sector 2 persons consisted of: 

   - Mayor of Pattaya City  

   - Deputy Secretary of Pattaya City 

  2. Community Sectors Total 1 The people consist of:  

  Head of the conservation of Old Naklua Bay 

 Informational Group Selection Criteria for selecting the data group in this study. 
Divided into two groups 

 Government agencies consist of the Mayor of Pattaya and The Deputy Secretary 
of The Mayor of Pattaya.  It is responsible for formulating policies and development 
plans for the Naklua sub-district and setting provisions for conservation and use of local 
resources, including the conservation and restoration of local resources, as well as the 
problems and obstacles in managing coastal resources, and the director of the Centre 
for Conservation of Marine and Coastal Resources. As a director of the conservation 
and restoration of marine and coastal resources and engaging with the community in 
managing coastal resources.  President of Naklua Bay Conservation Promotion Club 
residents saw Naklua Bay's evolution to development plans and policies that affect the 
people who live in the area. 

 5.3 How to collect data 

 The researchers conducted secondary data collection by studying coastal 
resource management and management theory concepts and related research to 
formulate a conceptual framework for studying and conducting data collection using 
in-depth interview methods and interesting observations with a group of designated 
informants. 

 5.4 Storage Tools 

 The tools used in this study include interviews and observations, as follows: 

  1. Observation Form 

  Checklist observation on the context of the study area, resource 
conditions, coastline Utilization of coastal resources Community Engagement 

  2. Interview Form 



THANAPAT UDOMRATTANAKULCHAI  

  739 การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ 
นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ ชลบุร ี   

  Structured interviews with pre-determined questions are set according 
to the objectives.  Research and by contributor group, divided into one set: Series 1 for 
the public sector For Pattaya City, questions have been set out regarding the policy-
making and development plan of Naklua Sub-district. Setting provisions for 
conservation and use of local resources, including the conservation and restoration of 
local resources. Factors are affecting coastal resource management by communities 
and problems and obstacles in managing coastal resources. For the Marine and Coastal 
Resource Conservation Center, the same question is aligned with community 
organizations. It is an organization that supports and engages with the community on 
the conservation and restoration of coastal resources. 

  Set 2 for coastal fishing communities 

  The question of a fishing career is set out. Development and background 
of coastal resource management by the community the deterioration of resources, 
fisheries, coastal resource management processes by the community. Factors of 
success in managing coastal resources by community Problems and obstacles in the 
management of coastal resources by the community 

 5.5 Data Analysis 

 Qualitative information obtained from studying documents In-depth 
observations and interviews are taken. Verify the completeness and accuracy of data 
by methodological triangulation, analyze content. Summarizing and presenting the 
study results according to the study's objectives, then summarize and present the 
results of the descriptive study on each study issue and synthesize it to obtain 
comprehensive information within the conceptual framework and objectives of the 
analysis.  

 Study of subjects "Coastal Resource Management by Community Case Study of 
Coastal Communities, Naklua Sub-district, Banglamung District, Chonburi Province"   The 
objective is to study the development and background of coastal resource 
management by the community. Naklua Sub-district, Banglamung District, Chonburi 
Province Community-based coastal resource management process Factors of success 
in managing coastal resources by community Problems and obstacles in the 
management of coastal resources by the community the results of the study can be 
summarized as follows: 
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 Part 1 :  Development and background of coastal resource management by the 
community 

  1.1 Background of coastal resource management by community 

Based on the history of coastal resource management by Naklua Sub-district, 
Banglamung District, Chonburi Province, The richness of the coastal resources in front 
of the house, such as the largest mangrove forest. There are approximately a thousand 
acres of seagrass, which is considered a positive factor in the habitat and nurturing of 
young aquatic animals. In the past, it has been much trouble. Illegal fishing the work 
of this madman is characterized separately; there is no integration, slowing the 
problem's development. As a result, many villages have been grouped into various 
occupation groups in the community context. When the expansion of the community, 
the population is growing, increasing the demand for resources. The environment has 
deteriorated. Use powerful tools to catch aquatic animals. The consequences are 
affected. Whether it's income issues, Daily expenses, Severe resource utilization causes 
significant loss of resources. Since then, the Local Fisheries Club was established in 
Chonburi, where most coastal villages are in the local fisheries community. Club 
Activities Focus on Conservation, restoration of marine care. There is an exchange of 
learning. Reflect on the problems of each village. It is supported by government 
agencies. The association, the non-governmental organization, and the district's 
declared regulations, some of the areas are conservation areas, do not use any kind of 
tools in fishing, making it clear that the local community should have the power to 
manage its own resources because of the way of life of the local caretaker community, 
but cannot be banned from catching aquatic animals.Community Action on the issue 
of local provisions on "Naklua Sub District Organization Account on Sustainable 
Conservation and Utilization of Marine and Coastal Resources B.E.   2553From 2010 to 
2 0 1 3 , planned activities, especially conservation, ecological resources such as 
mangrove swamps, mangrove swamps, Seagrass Conservation Zone Orientation Animal 
Restoration The operation is based on the law and has been implemented to this day. 

  1.2 Development of coastal resource management by community 

  According to the study, the community's development of coastal 
resource management can be divided into 3  periods as follows:   Phase 1  Availability 
and abundance of coastal resources Naklua Sub-district, Banglamung District, Chonburi 
Province. It has the last mangrove forest, which has nearly in the past. Illegal fishing 
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was carried out by means of a fish explosion, placing nets over the tailing, closing the 
bay, using fire to lure fish, and releasing wastewater from shrimp ponds into canals. 
Creating docks Ships making coal-burning concessions, conflicts of resource scramble, 
livelihood areas, and the loss of resources have resulted in significant loss of coastal 
resources. Phase 3  Coastal Resource Restoration The restoration of the coastal 
resources of Naklua sub-district consists of: By protecting and preserving coastal 
resources such as seagrass conservation, the Mother Crab Learning Center, the failure 
of destructive fishing tools, and the abolition of forest concessions throughout the 
country, mangrove forests have been restored to a better condition. Government 
agencies support it. Clubs, non-governmental organizations in the field of ecotourism. 
The Company provides the right understanding of the conservation of coastal 
resources. 

 Part 2   Community-based coastal resource management process 

  According to the study, the process of managing coastal resources by 
the community can be divided into four steps:  

  Process 1: Planning 
  Process 2: Organizing 
  Process 3: Implementing the plan 
  Process 4: Evaluating 

  Details are as follows: 

  1 .  Planning occurs when people in the community see the problem of 
coastal resources, the sea, the meeting, and the exchange of formal and informal 
opinions for planning. The Company has established the direction and guidelines for 
operations between the villagers and related agencies and the exchange of information 
to solve problems such as Burapha University, to provide knowledge on seagrass 
breeding so that the community can continue to use it. 

  2. Organizing when determining direction or solution. Therefore, a group 
or working group has been established to implement the plan to succeed, divide its 
duties and responsibilities, and establish procedures for working procedures. The use 
of community rules for the Conservation, use, utilization, and restoration of coastal 
resources. 
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  3 .  Implementing the plan by pushing communities and tourists to 
participate in the management of coastal resources. To modify behavior affecting 
coastal resources, such as the use of the Na Kluea Sub-District Organization for the 
Conservation and Utilization of Marine and Coastal Resources, the Company has 
established a code of conduct for marine use and coastal resources.   Sustainable 2010 
to control fishing tools and warn migrants who are smuggling resources, including 
breeding.  Seagrass and black crabs to restore the community's coastal resources. 

  4 .  Evaluating (evaluating) follow-up assessment of resource management 
solutions the community's coastline still requires the government and external personnel's 
knowledge to play a role in evaluating the solution. 

 Part 3 :  Factors contributing to coastal resource management implementation 
to be successful internal and external factors 

  According to the study, success factors in the management of coastal 
resources by the community the details are as follows: 

  Internal factors include the social costs that people in the community 
trust. Participation The awakening of the villagers in the transformation of resources. 
Coordinating the Company also has a network of people, the abundance of resources 
available in the community, and the cost of networking. There are collaboration and 
assistance within the community. Having good leadership and a way of life, the 
relationship between the people in the community, despite its different religions, relies 
on each other. 

  External factors include: Promoting and supporting government agencies 
Private Sector Universities, academics, schools, and NGOs in terms of knowledge in the 
care of community resources, budgets, and participation in resource conservation 
activities. 

 Part 4 :  Problems and obstacles in managing coastal resources by the 
community. According to the study, there are problems and obstacles to managing 
coastal resources by the community. Details are as follows: 

  1 .  Knowledge is to educate the community to raise awareness and 
understanding. Their role in maintaining resources 
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  2. Intrusion into the fishing of migrants, smuggling in conservation areas, 
and using illegal fishing tools. 

  3. We are changing local leadership and policy continuity, implementing 
the project, the change in the leadership policy, the policy of the policy, and the 
policy's continuity. 

  4. Local politics due to partisan divides are affecting the acceptance and 
involvement of people in the community. 

  5.  Budgeting and support from government agencies and the government 
because coastal resource management requires budgeting from the relevant agencies. A 
budget is needed to support this section. 

  6. Unregulated fishing tools are tools used by fishermen to engage in an 
occupation, not illegal, but impact and destroy coastal resources. 

6. Suggestions 

 The findings are based-on the research on coastal resource management by the 
community. Naklua Sub-District Community Case Study   To provide more potential 
management of coastal resources by the community. Therefore, the researchers were 
able to draw feedback from the findings. as follows: 

  1 .  According to the study, the project within the community lacks 
continuity in operation, should start from a particular activity and then expand the 
results by having the person responsible for the operation. To drive continuous activity 
and systematically seek knowledge from the relevant authorities to participate in the 
implementation and follow-up. 

  2. Community agencies should collect or prepare information on coastal 
resources. Out as a reference book or document format. In terms of information on the 
size of the conservation area, resources in the utilization area, and the links of various 
centers within the community, they benefit those interested in studying resources and 
benefiting the community in the development. 

  3 .  Find out how to seek help from Naklua Sub District Administration 
Organization. It is not convenient. It should facilitate and facilitate visitors to study or 
do research to use their work to collect local information and plan on policy. 
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 Suggestions for next research 

 1 .  Should be educated, aware and involved in resource management. 
Community and participation of local youth to raise awareness and convey knowledge 
to the youth. The next new version 

 2. The use of coastal resources in the community should be studied to Planning 
Guidelines Conservation and restoration of coastal resources of the community 
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